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FUTBOL
Tot i encadenar dos partits sense 

guanyar, l’UE Sant Joan-Atlètic 

acaba el 2016 fora del descens
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KORFBAL
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el 2017 amb una fi ta històrica que 
es viurà a fi nals de gener a Lisboa  
(Portugal) amb la primera partici-
pació del CK Montcada en un tor-
neig ofi cial internacional de clubs. 
Serà a l’Europa Shield, la segona 
màxima competició europea de 
korfbal que reuneix els subcam-
pions de les lligues nacionals, ex-
cepte els d’Holanda i Bèlgica, els 
grans dominadors d’aquest esport 
mixte molt semblant al bàsquet. El 
KC Barcelona havia ser ser l’únic 
representant del korfbal català en 
aquest torneig que es disputarà 
entre el 27 i el 31 de gener a la ca-
pital portuguesa. Finalment, la re-
núncia del subcampió hongarès va 
obrir les portes a la presència d’un 
segon equip català al torneig. El 
CK Montcada, que la temporada 
passada va acabar cinquè a Lliga 
Nacional, va rebre a fi nals de no-
vembre la invitació per part de la 
Federació Catalana per competir a 
Lisboa després de la renúncia dels 
dos equips que havien acabat per 
davant seu. “Per al club, és molt 
important aquesta primera 
participació internacional. És la 
culminació a la feina que s’està 
fent en col·laboració amb l’AEE 
Montserrat Miró i, tot i que no 
ens hem classifi cat per mèrits 
esportius, és un premi per a 
aquesta generació de jugadors”, 
ha comentat David Rúa, tècnic 

del primer equip des de fa tres 
temporades i que prepara un con-
junt amb 18 jugadors, alguns del 
CK Montcada B, amb l’objectiu 
de fer un paper digne a l’Europa 
Shield. Els montcadencs, que juga-
ran al grup A, debutaran el 27 de 
gener contra el CRC Quinta dos 
Lombos portugués i tancaran la 
primera fase el dia 28 contra el SG 
Pegasus Rommerschied alemany i 
el KCC Ceske Budejovice txec. 
Aquesta primera participació euro-
pea signifi carà un punt d’infl exió 
per a una entitat que, fundada al 
2010, s’ha consolidat com un dels 
referents del korfbal català amb la 
formanció de jugadors que han 
participat en Mundials en diver-
ses categories. De la seva actual 
plantilla, Irina Casado, campiona 
de l’Europa Shield al 2015 amb el 
BEC anglès, i Marc Castillo, gua-
nyador de l’Europa Cup amb el 
Top Sassenheim holandès al 2012, 
són els únics amb experiència in-
ternacional a nivell de clubs. 

Pressupost. La participació del CK 
Montcada a l’Europa Shield serà 
possible gràcies a l’esforç dels juga-
dors i el cos tècnic, que es pagaran 
el desplaçament i l’allotjament, En 
aquet sentit, el club que presideix 
Juanma Fernández estudia orga-
nitzar alguna activitat per recaptar 
fons i fa una crida a totes les em-
preses o persones que vulguin col-
laborar econòmicament.

La renúncia del subcampió hongarès ha obert les portes a l’equip local, que competirà a Lisboa entre el 27 i el 31 de gener

El CK Montcada serà un dels dos representants 
catalans a la propera edició de l’Europa Shield

Rafa Jiménez |  ���!!"#

Fotografi a d’alguns dels jugadors del dos sèniors del CK Montcada, que juguen al Top A i B de Lliga Nacional, i de l’AEE Montserrat Miró, de Segona Divisió
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Tot i ser clubs independents, el CK 
Montcada i l’AEE Montserrat Miró 
tenen un acord de vinculació. Fun-
dat al 2006, el Miró compta amb 
un sènior a 2a Divisió i treballa amb 
el planter. Aquesta temporada ha 
recuperat un equip infantil i els 
seus dos cadets disputaran la fi nal 
del 1r Trimestre de la Lliga Kigs el 
21 de gener a Platja d’Aro | RJ
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de l’AEE M. Miró 
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Per segona vegada en aquesta 
lliga, l’UE Sant Joan-Atlètic es 
va quedar sense marcar el 18 de 
desembre i va empatar a l’estadi 
de Can Sant Joan contra la Fun-
dació Privada Hermes (0-0). Tot 
i encadenar dues jornades sense 
guanyar després d’encaixar una 
contundent derrota a la 14a jor-
nada al camp del CE Farners 
(5-2), l’equip de José Manuel 
Martín ‘Pinti’ tanca l’any a la 
tretzena posició amb 18 punts. 
A manca de dos partits per al fi -
nal de la primera volta, es troba 
fora de les posicions de descens 
a Segona Catalana, a l’espera 
dels possibles descensos com-
pensats d’altres categories. “És 

obvi que m’agradaria tenir 
algun punt més, però, en línies
generals, estic satisfet. Amb 
el nostre pressupost, tenim el 

millor equip possible i estem 
competint, tot i la manca d’ex-
periència, a tots els partits que 
hem disputat”, ha valorat ‘Pinti’.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA
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L’UE Sant Joan-Atlètic fi nalitza l’any 
fora de les posicions de descens
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L’equip sots-25 A de l’UB MiR 
ha guanyat tres dels seus últims 
quatre partits al grup 1r del Cam-
pionat Territorial. L’equip de Da-
niel Calleja ocupa el cinquè lloc 
amb 16 punts i un balanç de sis 
victòries i quatre derrotes. “Més 
enllà dels resultats, que són un 
refl ex dels entrenaments en la 
majoria dels casos, l’equip està 
treballant bé. Seguim apre-
nent junts i les sensacions són 
bones per encarrilar un bon 
inici de 2017”, ha dit Calleja | RJ 

BÀSQUET
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tres dels seus últims quatre partits 
El conjunt que entrena Daniel Calleja té un balanç de sis victòries i quatre derrotes
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FUTBOL

�� �� �������� ������� �� ���� ��������� � �������
la segona derrota de la temporada contra l’EF Bonaire
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El CD Montcada, que el 13 de 
desembre va acabar amb victòria 
el partit que es va ajornar dues 
vegades al camp del FC Lloren-
çà (1-4), va encaixar cinc dies 
després la seva segona derrota 
al camp de l’EF Bonaire (1-0). 
Els verds mantenen el segon lloc 
amb 35 punts, però estan a vuit 
del líder, l’UE Sabadellenca. A la 
14a jornada, va debutar el davan-
ter Edgar Lorenzo –foto | RJ

L’UD Santa María perd al camp del Can Parellada 

(2-0) i baixa fi ns a la desena posició de la taula

L’UD Santa María, que 
a la 14a jornada es va 
retrobar amb la victò-
ria a casa contra l’UE 
Castellar B (3-1), no 
va poder tornar amb 
cap punt del camp 
del Can Parellada (2-
0). Després d’encaixar 
la setena derrota de 
la temporada, l’equip 
d’Alfonso Torres baixa 
fi ns a la desena posició 
amb 22 punts | RJ ,)� )
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FUTBOL SALA
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a les últimes quatre jornades que ha disputat

Després d’encaixar tres 
derrotes seguides, el 
Broncesval va tornar a 
puntuar a l’última jor-
nada amb un empat al 
pavelló Miquel Poblet 
contra l’FS Castellar 
(3-3). A manca de tres 
jornades per al fi nal de 
la primera volta, l’equip 
d’Álex Fernández és 
dotzè amb 13 punts | RJ ,)� )
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HANDBOL
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primera volta amb una ratxa negativa de resultats

El CH La Salle ha entrat en 
una dinàmica negativa de 
resultats i ha encaixat cinc 
derrotes en sis jornades. A 
les últimes tres setmanes, 
l’equip de Jaume Puig, 
que no guanya a casa des 
del 29 d’octubre, ha caigut 
contra l’H. Palautordera 
(26-29), el BM La Roca 
(28-25) –a la foto– i l’H. 
Sant Quirze (23-28). Els 

lassal·lians han baixat fi ns al vuitè lloc amb 13 punts. D’altra banda, 
el sènior femení lassal·lia encadena 13 derrotes a Lliga Catalana | RJ 
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L’equip sots-25 A de l’UB MiR va guanyar l’últim partit a casa contra el CB Vila de Montornés (58-42)
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FUTBOL. PRIMERA CATALANA FEMENINA
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ratxa de resultats de l’EF Montcada
El líder, que ha guanyat tots els seus partits, es va endur els tres punts de Can Sant Joan
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L’UD La Planada va provocar la primera derrota de l’EF Montcada després de vuit triomfs consecutius

L’UD La Planada, que encadena 
12 victòries seguides al grup 2n 
de 1a Catalana, va acabar l’11 de 
desembre amb la bona ratxa de 
l’EF Montcada, que acumulava 
8 triomfs seguits. Amb un gol a 
12 minuts del fi nal, les sabade-
llenques es van emportar els tres 
punts de Can Sant Joan i van dei-
xar les vermelles a la quarta posi-
ció amb 24 punts. Al tancament 
d’aquesta edició, l’equip d’Anto-
nio Moya havia de jugar al camp 
de la Fundació UE Cornellà | RJ 
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.....Minut i resultat....................................
������ µ��cía (Falcons) 
guanya l’Open de Nadal

Carlos García (Falcons Sabadell) va 
guanyar el Vè Open de Nadal que 
el CTT La Unió va organitzar el 17 
de desembre. Abel Garrido Jr.  (Ctt. 
Poblenou) i Carlos Fernández (TT 
La Unió) van ser segon i tercer res-
pectivament. A la Segona A Provin-
cial, el TT La Unió segueix invicte 
amb 11 victòries consecutives | RJ

TENNIS DE TAULA
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de Catalunya i crearan l’entitat esportiva ‘A tot i amb tot’

Josep i Jordi Casablanca, dos ger-
mans del barri de la Font Pudenta, 
han iniciat amb molt bon peu la 
seva introducció al món del Bike 
Trial. Formant part del club Abant-
wins de Sabadell, Josep i Jordi, de 
40 i 35 anys respectivament, es 
van proclamar a mitjans d’octubre 
campió i subcampió de Catalunya 
respectivament a la categoria de ve-
terans gràcies a la puntuació obtin-
guda a les quatre proves d’aquesta 
competició. Josep Casablanca tam-
bé ha guanyat la general de l’Open 
Vallès-BCN mentre que Jordi va fi -
nalitzar al quart lloc. De cara al 2017, ambdós germans tenen la intenció 
de registrar l’entitat ‘A tot i amb tot’ per fomentar el Bike Trial al municipi | RJ 

BIKE TRIAL
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campió d’Espanya de Show Dance

Endansa va revalidar el 5 de desembre, i per 
quarta vegada seguida, el títol de campió 
d’Espanya de Show Dance en la categoria abso-
luta en el Spanish Open de Salou. L’equip local, 
format per 30 persones, va fer un espectacle de 
ball basat en el conte d’Aladí i la seva llàntia me-
ravellosa. El muntatge va incloure coreografi es 
de balls llatins, estàndard i hip-hop | SA 

BALL ESPORTIU

PATINATGE DE VELOCITAT
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Trofeu Solidari de Nadal celebrat al Prat de Llobregat

Una representació 
del Roller Can Cuiàs 
va aconseguir una 
desena de podis al IV 
Trofeu Solidari de Na-
dal que el Club Patí 
Delta Prat va organit-
zar l’11 de desembre 
al CEM Estruch d’El 
Prat de Llobregat 

amb l’objectiu de recollir aliments per a Càritas i joguines per a la 
Fundació de l’Hospital de Nens de Barcelona | RJ 
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CICLOCRÒS

¤��� ¼����� � ¾�¢ �¡��� © txen per l’equip Biking 

Point i es proclamen campions de Catalunya
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Anna Villar i Pau Egeda es van 
proclamar campions de Catalu-
nya de ciclocròs a les categories 
èlit femení i màster 30 respecti-
vament durant la competició que 
es va disputar el 6 de desembre 
a Manresa. Ambdós ciclistes 
montcadencs han anunciat el 
seu fi txatge per l’equip Biking 
Point i preparen el Campionat 
d’Espanya de ciclocròs que es 
disputarà al gener a València | RJ 
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GIMNÀSTICA
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amb motiu del seu tradicional festival de Nadal
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HANDBOL
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d’Espanya de seleccions territorials
Amanda Biescas (BM Granollers) i Mireia Heredia (CH La Salle) han estat convocades

Amanda Biescas, jugadora in-
fantil de 13 anys del BM Granol-
lers, i Mireia Heredia, jugadora 
cadet de 14 anys del CH La Sal-
le, seran les dues representants 
de l’handbol local al Campionat 
d’Espanya de seleccions territo-
rials que es disputarà a Blanes 
entre l’1 i el 7 de gener. La 
Federació Catalana d’Handbol 
va reunir el 18 de desembre en 
aquesta ciutat gironina totes les 
seleccions, entre les categories 
infantil i juvenil, que disputaran 
aquesta competició. Finalment, 
el lassal·lià Arnau Titos ha que-
dat fora de la llista defi nitiva de 
la selecció masculina juvenil.  

Torneig. El montcadenc Josep 
Quirós, jugador de 16 anys del 
BM Granollers, va guanyar amb 
la selecció espanyola promesa el 
Torneig Internacional Ciutat 

d’Avilés que es va disputar entre 
el 16 i 18 de desembre.  La selec-
ció espanyola va superar Àustria 
(30-22), Romania (31-22) i Por-
tugal (37-29).

FUTBOL SALA
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Montcada, al capdavant del seu grup
El derbi entre ambdós equips va fi nalitzar amb una contundent victòria vermella (1-7)

L’infantil A de l’EF Montcada 
va remuntar un gol en contra al 
primer minut i va guanyar el der-
bi contra el CFS Montcada B (1-
7) que es va disputar el 17 de de-
sembre al pavelló Miquel Poblet. 
Després d’aquesta victòria, 
l’equip vermell arriba als 21 
punts al grup 3r de Tercera Di-
visió i comparteix el primer lloc 
amb l’FS Sant Joan de Vilassar C 
i el CFS Montcada B, que té un 
partit més | RJ 
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L’infantil A de l’EF Montcada va golejar el CFS Montcada B (1-7) al pavelló Miquel Poblet
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L’aleví de l’AE Can Cuiàs guanya el 
seu primer partit a Tercera Divisió

L’aleví de l’AE Can Cuiàs ja no 
és el cuer del grup 4t de 3a Di-
visió després d’haver obtingut 
el 13 de desembre el seu primer 
triomf a la pista de l’Escola Pia 
Sabadell B (0-6) que va servir per 
trencar amb una ratxa de set der-
rotes seguides. Els montcadencs, 
que havien començat la lliga amb 
un empat contra l’FS CET 10 D 
(5-5), són penúltims amb 4 punts. 
A l’últim partit, l’equip de David 
Castro i Guille Fuertes va perdre 
contra l’FS Ripollet B (1-9) | RJ 

S
A

R
A

 A
B

A
D

IA

Després de set derrotes seguides, va obtenir el primer triomf a la pista de l’Escola Pia B ATLETISME

�� ·��Ó��¸ ���c Loba i el cadet Joan de la Torre 

pugen al podi als cros de Cerdanyola i Vic

Eric Loba, atleta ben-
jamí de la Joventut 
Atlètica Montcada –a 
la dreta–, va guanyar 
el Cros de Cerdanyola 
que es va disputar el 
17 de desembre des-
prés de fer 1,1 quilò-
metres amb un temps 
de 4 minuts i 32 se-
gons. Un dia després, 
el cadet Joan de la Torre –a l’esquerra– va ser segon als  3,7 quilòme-
tres del Cros de Vic amb un temps de 13 minuts i 4 segons | RJ 
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FUTBOL
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a les últimes tres jornades del grup 25è de 2a Divisió

El juvenil B de l’EF 
Montcada ha perdut 
els seus tres últims 
partits al grup 25è de 
2a Divisió contra el FC 
Cerdanyola C (1-4), 
el Cercle Sabadellés 
1856 (4-2) i el Saba-
dell Nord B (0-1). Els 
vermells són onzens 
amb 10 punts | RJ +),)
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El cadet A del CD Montcada ha perdut els darrers 

quatre partits del grup 7è de Primera Divisió
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El cadet A del CD 
Montcada ha caigut a 
les últimes quatre jor-
nades del grup 7è de 
Primera Divisió contra 
el CF Ripollet (3-1), el 
CE Mercantil (1-3), la 
Unif. Santa Perpètua 
(2-1) i el CF Parets B. 
Els verds són onzens 
amb 12 punts | RJ
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BÀSQUET
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prèvia del grup 12è del nivell C amb un ple de victòries

El cadet B de l’UB MiR 
ha guanyat la fase prè-
via del grup 12è del 
nivell C amb 10 triomfs 
en 10 jornades. Els 
blaus, que han sumat 
els 20 punts en joc, han 
exhibit el millor atac 
(688 punts) i la millor 
defensa (386) | RJ
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El CG La Unió va or-
ganitzar el 10 de de-
sembre el seu festival 
nadalenc amb la parti-
cipació d’un centenar 
de gimnastes de dife-
rents edats. L’especta-
cle, que va esgotar les 
entrades en les seves 
dues representacions, 
va ser un viatge per les 
ciutats olímpiques al 
llarg de la història | SA


