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BÀSQUET
El GrupoUno CTC de l’UB MIR que 

dirigeix Marta Balaguer aconsegueix 

l’ascens a Tercera Catalana

FUTBOL
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rents, la Unió Esportiva Sant 
Joan-Atlètic i el CD Montcada 
necessitaven sumar els tres punts 
en el derbi que es va disputar el 
17 d’abril a l’estadi de La Ferreria 
en partit corresponent a la 28a 
jornada del grup 2n de Segona 
Catalana. L’enfrontament va fi -
nalitzar amb un 1 a 1, provocant 
un repartiment de punts que no 
satisfà cap dels dos equips, però 
que encara els permet continuar 
lluitant per aconseguir els seus 
objectius: l’ascens, en el cas dels 
vermells, i la permanència, en el 
cas dels verds. 

Esportivitat. El derbi va ser intens 
i amb gran ambient a les grades, 
que es van omplir amb un miler 
de persones, la majoria provi-
nents de Can Sant Joan. A nivell 
esportiu, la Unión va iniciar el 
partit sabent que la Fundació Pri-
vada Hermes, que al migdia ha-
via guanyat el CD Carmelo (3-0), 
l’havia superat, provisionalment, 
al capdavant de la classifi cació. 
El CD Montcada, molt ordenat 
i concentrat sobre la gespa, es 
va defensar bé del domini dels 
vermells, que van tenir la millor 
ocasió al minut 35 a les botes de 
Miguelito, que no va poder mate-
rialitzar en gol una acció davant 
de David Olavide. A la represa, 
el CD Montcada va donar el pri-

mer cop amb el gol aconseguit 
per Francisco Baena al 55’. La 
Unión va reaccionar ràpid i Ray 
Crespo, vuit minuts més tard, va 
fer l’empat. Amb l’1 a 1, els de 
Can Sant Joan van intensifi car el 
seu domini en busca del gol de 
la victòria. Amb la seva defensa 
desprotegida, els verds van estar 
a punt d’aprofi tar-ho per guanyar 
amb dos clars contraatacs davant 
de Carlos Mampel. “Aquestes 
últimes ocasions desaprofi ta des 
no han d’entelar la bona feina de 
l’equip. Marxem con tents per-
què hem sumat un punt contra 
un rival tan fort com la Unión.
Estic convençut que aconsegui-
rem salvar la categoria”, va 
manifestar el tècnic verd, José 
Antonio Montes, després del 
partit. Per la seva banda, l’entre-
nador de la Unión, José Manuel 
Martín, ‘Pinti’, no podia amagar 
la seva decepció: “No ha estat 
un bon partit perquè hi ha-
via massa nerviosisme. El CD 
Montcada ha demostrat tenir 
més pacièn cia que nosaltres. 
Als últims minuts hem atacat 
amb insistència, però gairebé 
perdem. Per tant, crec que el 
resultat és just”. A manca de sis 
jornades per al fi nal de la lliga, 
l’UE Sant Joan-Atlètic és segona 
amb 60 punts, a un de l’Hermes, 
que és el nou líder. Per la seva 
part, el CD Montcada és tercer 
per la cua amb 26 punts.

L’equip de Can Sant Joan perd la primera posició després d’empatar a 1 contra els verds, que encara ocupen llocs de descens

El CD Montcada i la Unión es treuen punts, però 
mantenen opcions d’assolir els seus objectius
Rafa Jiménez |  � �erreria

Francisco Baena, autor del gol del CD Montcada, en una acció del derbi, contra Rubén del Barrio, capità de la Unió Esportiva Sant Joan-Atlètic
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D-./01 els dies previs, ambdós 
clubs es van encarregar de fer una 
crida a l’esportivitat cara al derbi, 
reunint els dos tècnics per fer 
una fotografi a i organitzant un 
sopar entre els membres de les 
juntes. La cordialitat entre els 
dirigents dels dos equips es va 
traduir en un bon ambient a la 
gespa, entre els jugadors, i a les 
grades, entre els afi cionats | RJ

> Gran esportivitat 
i bon ambient
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Alguns jugadors veterans del 
CFS Montcada, el FC Barcelona 
i el Catgas Santa Coloma es van 
reunir el 17 d’abril al pavelló Mi-
quel Poblet per participar en un 
triangular amistós que va orga-
nitzar el club local amb l’objectiu 
de recaptar aliments. La solidari-
tat popular va permetre recollir 
un total de 400 quilograms de 

material envasat que s’entre-
garan a la Creu Roja. A nivell 
esportiu, el retrobament amb 
antics jugadors del club mont-
cadenc com Iván Font, Ginés, 
Emilio, Gerard, Raúl Serrano, 
José Rodríguez o Jordi García 
–aquest últims van jugar amb el 
club colomenc– va fi nalitzar amb 
la victòria de l’equip blaugrana. 
Posteriorment, es va organitzar 

un dinar popular a l’escola Elvira 
Cuyàs amb la participació d’unes 
200 de persones, entre jugadors, 
entrenadors, directius i familiars. 

Primer equip. Segueix sent el cuer 
al grup 3r de Segona B amb 11 
derrotes seguides, les últimes 
contra el CCR Castelldefels 
(5-1) i el Catgas Santa Coloma 
B (1-6).

El triangular amistós va recollir uns 400 quilograms d’aliments per a la Creu Roja

El CFS Montcada reuneix alguns dels 
seus exjugadors amb un fi  solidari

El GrupoUno CTC de la Unió 
Bàsquet MIR jugarà la propera 
temporada a Tercera Catalana 
després d’aconseguir l’ascens el 
17 d’abril gràcies al seu triomf  
contra l’SE Sant Medir C (65-55), 
en partit corresponent a la penúl-
tima jornada de lliga. L’equip de 
Marta Balaguer només neces-
sitava una victòria en els últims 
dos partits per pujar de categoria 
gràcies a l’ensopegada del segon, 
el CB Sant Antoni-Poble Sec B, 
en el seu enfrontament de la 24a 
jornada a la pista del CE Thau 
(60-57). Els blaus no van desa-
profi tar la primera oportunitat 
que van tenir al pavelló Miquel 
Poblet i el triomf contra el Sant 
Medir els permet certifi car el seu 

gran objectiu. “Assolir l’ascens 
ens dóna tranquil·litat per a 
l’últim partit i és el premi per 
la nostra lluita i el treball fet 
durant tota la temporada.”, ha 

dit Balaguer, que durant el mes 
de maig afrontarà un altre repte: 
guanyar el Campionat Territorial 
de Barcelona. El primer rival, als 
quarts de fi nal, serà el Qbasket.

BÀSQUET. PROVINCIAL DE BARCELONA
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El GrupoUNO CTC de l’UB MIR guanya 
la lliga i jugarà a Tercera Catalana
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A manca de sis jornades per al fi nal, el sènior B del CFS Montcada 
està a vuit punts d’aconseguir l’ascens a Segona Catalana. L’equip 
d’Óscar Ruiz, que només ha perdut dos partits aquesta temporada, 
és el líder del grup 1r de Tercera amb 52 punts i té un avantatge de 
10 amb el segon, l’FS Quatre Camins. “Tot i que ho pugui semblar, 

no està sent un passeig. Els rivals ens ho posen difícil i tot és 

mèrit d’aquesta gran plantilla. No ens podem confi ar perquè l’ob-

jectiu és pujar i guanyar la lliga”, ha dit Ruiz | RJ
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TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....

ab cdefghijeg Josep Quirós s’ha proclamat subcampió de 
Catalunya d’handbol de la categoria cadet amb el BM Grano-
llers. El seu equip, que va guanyar a les semifi nals el Fundació 
FC Barcelona (34-32), va perdre la fi nal contra el FC Barcelona 
(25-33) que es va disputar el 17 d’abril a Granollers. Quirós va 
fer 9 gols a la fi nal i, al maig, jugarà els sectors estatals.

Més informació a 
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FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA
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imparable i ja és quarta

 � ��pitana Pilar Pérez, en una acció del partit de la 20a jornada contra l’EF Tàrrega (4-1)

El sènior femení de l’EF Mont-
cada ha pujat fi ns a la quarta 
posició del grup 2n de Primera 
Catalana gràcies a la seva espec-
tacular ratxa de deu victòries en 
11 jornades. Les ‘reds’, que no 
perden des del 16 de gener i que 
només han cedit un empat en tot 
aquest temps, han guanyat els 

seus dos últims partits contra el 
FC Sant Quirze (0-1) i l’UD Mo-
linos (4-2). A manca de quatre 
jornades per al fi nal de la lliga, 
l’equip de Yannick Llaugé suma 
49 punts i ha superat el Marti-
nenc i el Soses Femení, rival amb 
qui s’enfrontarà l’1 de maig a l’es-
tadi de Can Sant Joan | RJ
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Els exjugadors de CFS Montcada, FC Barcelona i Catgas Santa Coloma van recordar els vells temps i es van fer una fotografía de família al mig de la pista
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Rafa Jiménez | ��������

Els jugadors del GrupoUno CTC de l’UB MIR van celebrar el seu èxit a la pista després del partit 

Depèn d’ella mateixa per acabar la lliga a la segona posició

FUTBOL. QUARTA CATALANA
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seves mans la promoció
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ons de pujar després de superar 
la visita del 10 d’abril al camp del 
Llano B (0-5), que, a més, va ser 
sancionat per alineació indeguda 
i va perdre els tres punts aconse-
guits contra el líder, l’UD Lour-
des. Els de Terra Nostra, que no 

perden des del mes de desem-
bre, són tercers amb 53 punts, 
un menys que el Can Mas que 
ha jugat un partit més. L’equip 
d’Alfonso Torres ho té complicat 
per arribar al primer lloc, però 
jugarà la promoció si guanya els 
quatre partits que queden | RJ

L’UD Santa María ha guanyat els seus últims nou partits i ho té tot de cara per jugar la promoció

FUTBOL SALA
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El sènior A del TT La Unió va aconseguir el 17 d’abril una important 
victòria a la pista del TT L’Hospitalet (1-5) en el partit d’anada de 
les semifi nals del play-off que determinarà el campió de la Segona 
B Provincial. L’enfrontament de tornada es disputarà el 24 d’abril 
a les instal·lacions de La Unió i l’equip local té moltes opcions 
d’aconseguir la classifi cació per a la fi nal amb el factor pista a fa-
vor. L’altre fi nalista sortirà de la semifi nal que estan disputant l’ATT 
Castellar i el CN Mataró. En el play-off classifi catori, els equips de 
Tercera van perdre a fora de casa. El B va caure contra l’UE Sant 
Cugat (6-0) i el B, contra el TT L’Hospitalet B (5-1) | RJ

La Montescatano reunirà uns 650 
atletes a la Serralada de Marina
La Montescatano, la cursa de muntanya que la JAM 
organitza el 24 d’abril a la Serralada de Marina, ha 
tornat a ser un èxit de participació i s’han omplert 
les 550 inscripcions per a les curses curta (10 km), 
clàssica (16) i llarga (21). Al tancament d’aquesta 
edició, només quedaven una vintena de les 100 pla-
ces per a atletes federats que optin al Campionat de 
Catalunya de Muntanya. Carlos Cera, campió de les 
últimes dues edicions, va ser tercer a la Vertical de la 
Villa de Ribes XS que es va disputar el 16 d’abril | RJ

HANDBOL
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CH La Salle encara 
aspira a poder acabar 
a la cinquena posició 
de la Primera Estatal

Resten tres partits per fi nalitzar la lliga a la Primera Estatal i el sènior A 
del CH La Salle manté opcions d’acabar a la cinquena posició. L’equip 
de Jaume Puig va aconseguir el 16 d’abril una important victòria a la 
pista del Joventut Handbol Mataró (25-26) que ha provocat un triple 
empat a 32 punts entre el CH La Salle, el JH Mataró i l’H. Sant Esteve 
Sesrovires. A l’últim partit a casa contra el Gavà, el sènior A va home-
natjar l’infantil femení A del club que es va proclamar subcampió de 
Catalunya –foto. D’altra banda, el sènior femení lassal·lià només ha 
guanyat un partit contra l’H. Perelló (28-21) a la segona fase de la Pri-
mera Catalana. L’equip de Pau Lleixà, que va fi nalitzar la primera fase a 
la segona posició, ha perdut per la mínima els dos últims partits contra 
l’AEH Les Franqueses (17-18) i l’H. Sant Joan Despí B (21-20) | RJ                                                 

.....Minut i resultat....................................
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El primer equip de l’UE Montcada 
es manté a la Divisió d’Honor
A l’última jornada de la fi nal del Grup B de la Divisió 
d’Honor del Campionat de Catalunya, el primer equip de 
l’UE Montcada va empatar contra el Sant Boi (5-5) des-
prés de perdre un avantatge de 3 a 1 i fi nalitza a la cin-
quena posició d’un grup de vuit equips. Amb la salvació 
assegurada, l’UE Montcada participarà el 24 d’abril a la 
fase fi nal de la Copa Catalana que es disputarà a Molleru-
sa. L’equip local estarà representat per Miguel Muñoz, 
Víctor Vehí, Arturo Vidarte i Daniel Uribe. D’altra banda, el 
club, que també celebra la permanència del seu sènior B 
a la Primera Provincial, organitza l’1 de maig el IV Torneig 
Internacional Blitz al pavelló Miquel Poblet | RJ

L’UB MIR organitza un 
3x3 a Mas Rampinyo
L’UB MIR col·labora amb la Fes-
ta Major de Mas Rampinyo amb 
l’organització d’un 3x3 de bàsquet i 
un concurs de triples que es faran 
l’1 de maig, de 10 a 14h a l’avinguda 
de Catalunya. Les inscripcions es 
poden fer fi ns al 25 d’abril al pave-
lló municipal de la Zona Esportiva 
Centre (c/ Bonavista) els dimarts i 
dijous, de 18 a 20h. El preu és de 
15 euros per equip | RJ  

BÀSQUET
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La TriJAM comença la temporada 
amb el triatló de l’Ametlla de Mar
La TriJAM va participar el 17 d’abril al primer triatló de la 
temporada que es va disputar a l’Ametlla de Mar. Els tres 
primers del club en aquesta Half Ironman (1.900 nedant, 
90 quilòmetres en bicicleta i 21,1 km corrent) van ser Mi-
guel Barrero (26è de 180), Rubén Morente (30è) i Toni 
Navarrete (40è). La resta de representants del club local 
van ser Ángel Expósito, Damián Pérez i Joan Muñoz | RJ
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El Club Gimnàstic La Unió va aconseguir uns bons resultats a la 
fase fi nal comarcal de gimnàstica que es va disputar el 9 d’abril a 
Cerdanyola. A nivell individual, van destacar les primeres posicions 
d’Olalla Gómez (Aleví iniciació), Paula Blasco (Aleví B), Sheila Rogel 
(Pre-benjamí B) i Sandra Luque (Benjamí B). Un dia després, les 
benjamines B van obtenir la sisena posició al IV Trofeu Club Rítmica 
que es va celebrar a Viladecans. D’altra banda, l’equip format per 
alevines d’iniciació va aconseguir la segona posició al II Trofeu Júlia 
Usón que es va disputar el 17 d’abril a Llinars del Vallès. En aquesta 
mateixa competició, les benjamines van acabar al cinquè lloc | RJ

Inscripcions per al Casal 
Esportiu i l’Específi c de Futbol
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure obre el 2 de 
maig les inscripcions per al Casal Esportiu i el Ca-
sal Específi c de Futbol que es faran entre el 27 de 
juny i el 15 de juliol, en el primer torn, i entre el 
18 i el 29 de juliol, al segon. Els interessats poden 
fer la tramitació fi ns al 5 de maig i ho han de fer a 
les ofi cines de l’IME (c/ Tarragona, 32), de 9 a 13h 
i de 16 a 19h. Per a més dades sobre les tarifes 
i els serveis, es pot consultar la pàgina web www.

imemontcada.org, a la secció d’Informacions | RJ

El CD Montcada guanya dos derbis 
prebenjamins contra l’EF Montcada
El CD Montcada ha guanyat els últims dos derbis pre-
benjamins que ha disputat contra l’EF Montcada. El 
dia 9, l’equip D verd va superar l’EF Montcada C (6-0) 
en partit corresponent a la 23a jornada del grup 51è. 
Una setmana més tard, a la 24a jornada del grup 47è, 
el CD Montcada A va derrotar l’EF Montcada A per 4 
a 2 –foto | RJ
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El club local va guanyar tres ors i dues plates en poomsae a l’Open 
Internacional d’Espanya que es va celebrar entre el 15 i el 17 d’abril. 
Soomi Jo Lee (màster 1) va obtenir dos ors, un a nivell individual i un 
altre fent parella amb José Luis Estudillo. El tercer or va ser per al júnior 
Christian Villar. Joel Lee Bruna (sènior 2) va guanyar dues plates en in-
dividual i en trio amb Sergi de Castro i José Luis Estudillo. El Lee Young 
ja prepara el Campionat d’Espanya que serà a fi nal de maig | RJ
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