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José ‘Pinti’ acabarà la temporada a
l’UE Sant Joan-Atlètic, tot i que el
club va anunciar la seva destitució
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El Cim obre les
inscripcions per
a la Marxa a Peu
a Montserrat
D      
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A finals de la dècada dels anys 60,
Sebastià Heredia, rector de la parròquia de Can Sant Joan i apassionat de l’alpinisme i el senderisme,
va animar un grup de joves del
barri a crear un club que potenciés
els esports de muntanya. Motivats
per Heredia, aquest grup va fundar l’1 d’abril de 1967 el CEAV,
que corresponia a les sigles Centre
Excursionista Agrupació de Veïns
ja que es va crear, per evitar problemes amb la dictadura, com una
secció integrada dins l’AV. Ildefons
Alcaide va ser el primer president
i la nova entitat es va plantejar,
com a principal objectiu, donar a
conèixer i fomentar la pràctica dels
esports de muntanya com l’alpinisme, l’escalada, el senderisme i
l’espeleologia –amb una secció de
paleontologia. El CEAV es va federar al març de 1968 i, dos anys
més tard, va tenir la seva primera
seu al pati que hi havia al costat de
la parròquia del barri, arribant als
300 socis. A mitjans del anys 80,
es va traslladar a la seva actual seu
del carrer Bateria i es va registrar
com entitat independent, adquirint
el nom de Centre Espeleològic
Alpí Vallesà per mantenir les seves
sigles fundacionals.
L’espeleologia va ser l’activitat que
va agafar més impuls en el seu
naixement, però amb el pas del
temps, va anar perdent protagonisme a favor de l’alpinisme i el sen-

derisme. En aquest mig segle de
vida, algunes de les fites esportives
més importants van ser l’ascens al
Cervino (4.478 metres) i les quatre
pujades al Mont-Blanc (4.810 m).
Actualitat. Des de 2012, el president del club, que compta amb
una setantena de socis, és Miguel
Ángel López. La crisi econòmica
va frenar les expedicions d’alta
muntanya, però la passió pel senderisme es manté amb l’organització, des de fa vuit anys, de la
Caminada Popular Vila de Montcada. Repassant aquest mig segle
de vida, López destaca el paper del
CEAV “com a punt de reunió i
cohesió del barri que va propiciar la creació d’altres entitats”.
Sobre el futur, el president no amaga la seva preocupació davant la
manca de gent jove que assumeixi
la direcció: “Som moderament
optimistes i no defallim en la recerca d’un relleu generacional”.
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Miguel Ángel López, president del CEAV, i uns companys, fent una Via Ferrata a L’Hospitalet de l’Infant

el centre excursionista El Cim
recupera la Marxa a Peu a
Montserrat que arriba a la 32a
edició. Aquesta prova popular
se celebrarà el 6 de maig amb
sortida, a partir de les 18h, des
del camí de la Font Freda, davant del pavelló Miquel Poblet.
Les dues novetats principals
són que la inscripció es limitarà
a 250 ‘marxaires’ i també es
podran fer a través d’Internet
al web d’El Cim (www.elcim.cat)
entre el 10 d’abril i el 4 de maig.
A partir del 24 d’abril, també es
podran formalitzar, de manera
presencial, a la seu que l’entitat té
a l’Abi (Colon, 5). Els socis d’El
Cim pagaran 15 euros, si estan
federats, i 20, si no ho estan. El
preu per al públic general és de
28 euros (20 per als federats).
En aquesta nova edició, també
s’oferirà el sopar durant la nit i es
faran tres sortides preparatòries
durant l’abril: el dia 9, a Collserola; el 23, a la Serralada de
Marina, i el 30, amb la XXXI
Caminada Mas Rampinyo | RJ
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nistes de Catalunya va premiar el
CEAV pel seu aniversari amb una
placa que Sebastià Heredia, president d’honor, va recollir el 23 de
març. A partir del 5 d’abril, i fins al
5 de maig, es pot visitar al Kursaal
una mostra sobre el club | RJ
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El Cim recupera la Marxa a Peu a Montserrat
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L’UE Sant Joan-Atlètic es desdiu
i ratifica ‘Pinti’ en el seu càrrec
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José Manuel Martín ‘Pinti’ va estar durant 24 hores fora de l’UE
Sant Joan-Atlètic. Un dia després
de la derrota al camp de l’UE
Sants (2-1), la junta directiva va
emetre un comunicat en el que
anunciava la destitució del seu
entrenador, agraint-li els seus sis
anys a Can Sant Joan. Aquesta
decisió, que va desconcertar els
jugadors i tot l’entorn del club i
que venia propiciada per discrepàncies internes entre el tècnic i
alguns membres de la directiva,
només va ser ferma durant 24
hores. Una posterior reunió amb
el cos tècnic i la plantilla va fer
que el club fes marxa enrere, ratificant ‘Pinti’ en el seu càrrec fins
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El sènior femení de l’EF Montcada consolida la
cinquena posició amb dues victòries seguides

El cost tècnic format per José ‘Pinti’ i Jordi García acabarà la temporada a Can Sant Joan

nificat perquè es va fer públic
a les xarxes socials. No hi havia
cap argument de pes i és obvi
que no m’ha agradat el que ha
passat, però el més important
és estar units per assolir la permanència”.

a final de temporada “amb el total suport de la directiva i l’entrega dels jugadors”, segons va
dir en un segon comunicat. Per la
seva part, el tècnic vol passar pàgina i es vol concentrar en evitar
el descens: “El tema s’ha mag-

A manca de 7 jornades per al
final de la lliga, el CD Montcada
és segon al grup 6è de 3a Catalana amb 66 punts. Amb el triomf
que van aconseguir el 2 d’abril al
camp del líder, l’UE Sabadellenca
(0-1), els verds encadenen set
victòries seguides i provaran el
seu bon moment de forma en el
derbi contra l’UD Santa María que
es disputarà el 9 d’abril, a les 12h, a l’estadi de la Ferreria. Els de Terra
Nostra són sisens amb 41 punts i tenen gairebé garantida la permanència després de l’ascens de la temporada passada. L’equip d’Alfonso Torres ja va demostrar la seva perillositat quan va guanyar, per 3 a 2,
el derbi de la primera volta que va provocar la primera derrrota de les
tres que ha encaixat el conjunt que dirigeix José Antonio Montes | RJ
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del CD Montcada en el seu camí cap a l’ascens

L’equip d’Antonio Moya
ha aprofitat dos enfrontaments seguits contra
els dos últims classificats per aconseguir
dues victòries –6 a 0
contra el CE Congrés i 2
a 4 al camp de la FundaiI
f» ció Esportiva Hospitalet
If Atlètic B. Amb aquesta
Ii
bona ratxa de resultats,
les ‘reds’ han pujat fins a
la cinquena posició del grup 2n de Primera Divisió amb 45 punts. Les
montcadenques estan a tres punts del quart classificat, l’EF Tàrrega, i
tenen un marge de quatre punts amb el Soses Femení, que ha disputat un partit menys | RJ

TENNIS DE TAULA
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de disputar la final del play-off
El segon equip queda eliminat de la lluita per ser campió, però encara podria pujar
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El primer equip del TT La Unió es troba a dues victòries de guanyar el campionat de Segona A
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El primer equip del TT La Unió,
que va acabar la lliga amb un ple
de 22 victòries, va guanyar el 2
d’abril el primer partit de les semifinals del play-off per al títol a
casa de l’UE Sant Cugat (2-4). El
9 d’abril, podrà certificar la seva
classificació per a la final, que es
disputarà el 14 de maig a Calella
contra, presumiblement, el CTT
Els Amics Terrassa. El sènior B
va perdre a casa del CTT Sabadell 2016 C (5-1), però manté
opcions d’aconseguir l’ascens | RJ
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un partit que tenia guanyat
i no pot aconseguir el novè triomf consecutiu
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dez no va poder sumar
la seva novena victòria
seguida a la pista de
l’antepenúltim,
l’FS
San Joan de Vilassar
(3-3), que va remuntar
un 0 a 3 en contra. Els
montcadencs són setens amb 38 punts | RJ
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Enric Expósito no descarta continuar
El president lassal·lià seguirà en el càrrec si no apareix cap candidatura alternativa
cap candidatura alternativa que
presenti un projecte seriós. “És
de salut democràtica que les
juntes directives es vagin modificant. La meva intenció era
donar un pas enrere, però no
deixaré el club en mans d’una
comissió gestora. Aquest és un
projecte molt engrescador i no
podem generar incertesa”, ha
dit el president lassal·lià, que ha
creat un equip d’entre 10 i 12 persones que formarien part d’una
hipotètica nova junta | RJ
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El CH La Salle ha convocat una
assemblea general de socis que
es farà el 8 d’abril, a partir de les
10.30h, a la sala polivalent del
col·legi La Salle. A l’ordre dia,
i entre d’altres punts, apareix
la convocatòria d’eleccions a la
presidència, que se celebraran
quatre anys després de l’arribada d’Enric Expósito al càrrec.
Tot i que la seva primera intenció era la d’afavorir un relleu a
la direcció del club, Expósito està
disposat a continuar si no surt
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L’equip de Jaume Puig va aconseguir l’1 d’abril una victòria decisiva contra l’H. Esplugues (21-20) que li permet donar un pas gairebé definitiu
per aconseguir la permanència a 1a Estatal gràcies a dos gols, als últims
minuts, de Germán Giráldez i Xavi Benítez. Després d’aquest triomf, els
montcadencs són novens i mantenen un avantatge de sis punts amb
l’Esplugues, que seria el primer equip que baixaria a manca de quatre
partits per acabar la lliga. D’altra banda, el sènior B va superar el líder,
l’H. Lleida Pardinyes (30-22), i és quart a la fase final de 4a Catalana | RJ
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Montcada tindrà
cinc representants
al proper Campionat
d’Europa de Poomsae
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Dos podis de l’UltraJam
a Ullastrell i Paüls

L’UB MiR continua amb el seu
procés per escollir una nova junta directiva i es poden presentar
candidatures fins al 13 d’abril.
Al tancament d’aquesta edició,
encara no s’havia presentat cap
i l’entitat podria estar abocada
a ser dirigida per una comissió
gestora durant els propers tres
mesos. Les votacions estan previstes per al 21 d’abril i es farien
a la pista coberta de la Zona Esportiva Centre, de 18 a 21h | RJ

El sènior A, que jugava a la Divisió d’Honor del Campionat de
Catalunya per equips des de 2005,
no ha evitat el descens després de
finalitzar al penúltim lloc de la segona fase amb 3 punts. “L’equip va
notar algunes baixes a la primera
fase, però si mantenim el nucli de
jugadors o ens reforcem podrem
aspirar a l’ascens”, ha dit el president Arturo Vidarte, que s’ha mostrat més sorprès amb el descens
del sènior B a 2a Provincial | RJ

Lluís Tort, de l’UltraJam, va ser
tercer a la 6a Cursa de Muntanya
d’Ullastrell que es va disputar el 19
de març després de fer 10 quilòmetres en un temps de 45 minuts i 42
segons. D’altra banda, Toni Ortiz,
també de l’UltraJam, va ser segon a
la categoria màster a la Trencacims
Paüls que es va disputar entre l’1 i
el 2 d’abril. Ortiz va acabar a la 85a
posició de la classificació general
després de fer els 50 quilòmetres
en 9 hores, 5 minuts i 11 segons.
En veterans, Juan Raya, de la
JAM, va participar al Campionat
d’Espanya en Pista Coberta que es
va disputar entre el 10 i el 12 de
març a Madrid. Amb un temps de
4:43.97, Raya, de la categoria M45,
va ser quart a la final C de la cursa
dels 1.500 metres. L’atleta veterà
també va participar al Campionat
d’Espanya de Cros que es va celebrar el 19 de març a Elda (Alacant),
aconseguint la 54a posició a la seva
categoria després de fer 6 quilòmetres en un temps de 23:08 | RJ

Montcada descendeixen

PATINATGE DE VELOCITAT

ÿÿ  E E   ÿ trió de la segona
jornada de la Lliga Catalana que es farà el 8 d’abril

þÿ

ROLLER CAN CUIÀS

Montcada i Reixac
acollirà el 8 d’abril la
segona jornada de la
Lliga Catalana de Patinatge de Velocitat
que es disputarà a
l’aparcament situat
entre el col·legi La
Salle i el pavelló Miquel Poblet, de 9 a 13h. El Roller Can Cuiàs participarà amb uns 40
patinadors de diferents categories i la competició comptarà amb una
dotzena de clubs d’arreu de Catalunya. Amb motiu d’aquest acte, no
s’hi podrà estacionar sota l’autopista els dies 7 i 8 (fins a la fi de la competició) i s’habilitarà l’espai de les antigues pistes d’atletisme del Camí
de la Font Freda per poder aparcar. D’altra banda, el club local va ser
el que va obtenir més podis –22– i el que va estar més representat –43
participants– a la II Cursa dels Mistos que es va disputar el 19 de març
a Barcelona –foto | RJ
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Coll (Cerdanyola) que formava part del cicle ‘Montcada Camina 2017’
que impulsa l’IME amb el suport d’El Cim, el CEAV i el CECC. La quarta
proposta del programa està prevista per a l’1 de maig amb un recorregut de 26 quilòmetres entre Mas Rampinyo i Santa Perpètua | RJ

EL CIM

ESCACS

El termini de candidatures
encara es manté obert

BALLS DE SALÓ
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La parella formada per
Rodrigo Luna i Pilar Ferrer, de l’equip de competició de l’escola Va de
Ball de Sabadell, va aconseguir la tercera posició
en Tango, a la categoria
de majors de 60 anys, al
Mundial de balls de saló
que es va disputar entre el 27 de febrer i el 5 de març a Torremolinos
(Màlaga). Luna i Ferrer es van proclamar, amb anterioritat, campions
de Catalunya en ball combinat (vals, tango i pasdoble) | RJ

VA DE BALL

BÀSQUET

Christian Villar, Soomi Jo Lee, José Luis Estudillo, Sergi de Castro
i Joel Lee seran els cinc representants del Club Lee Young Montcada a la propera edició del Campionat d’Europa de Poomsae que
es disputarà entre el 7 i 8 de maig a l’illa grega de Rodes. El club
local va aconseguir un total de cinc medalles al XV Open d’Espanya
que es va disputar el 24 de març a Alacant amb més d’un miler de
competidors i que era puntuable per poder partiticipar a l’Europeu.
Soomi Jo Lee va guanyar la medalla d’or en Màster 1 i va repetir
metall, fent Parella 2 amb José Luis Estudillo. El Trio 2 format per
Sergi de Castro, José Luis Estudillo i Joel Lee també es va emportar
l’or. El júnior Christian Villar va obtenir la medalla d’argent mentre
que Joel Lee va guanyar el bronze en Sènior 2 | RJ

BALL ESPORTIU
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La parella montcadenca, del club Endansa, es va proclamar subcampiona al Trofeu Internacional de Colombo (Itàlia) que es va disputar
el 24 de març. Cirera i Nieto han estat seleccionats per competir a
l’Europeu de seleccions que es disputarà el 16 d’abril a Cambrils | RJ
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peu i obté quatre podis a la Lliga Catalana de Camp
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CCTA CAN PIQUÉ

El Club Català de Tir amb
Arc-Can Piqué ja ha iniciat
les competicions d’aquest
any a les diferents modalitats de tir amb arc,
principalment a bosc i a
camp. Una desena de representants del club local
ha participat a la Lliga Catalana de Camp, que va finalitzar el 2 d’abril després
de la disputa de tres jornades. A la categoria sènior, Joaquín Fernández va
aconseguir la primera posició en Compost mentre que Xavi Fernández i
Tolo Jiménez van ser segons en Arc Long Bow i Compost respectivament.
El veterà Josep Sánchez va ser tercer en Arc Nu. Una representació de 23
arquers del club també està participant a la Lliga Catalana de Bosc 3D, que
acaba el 30 d’abril després de la disputa de sis jornades. El 14 i el 28 de
maig, les instal·lacions de Can Piqué acolliran la celebració del Campionat
de Catalunya modalitat de bosc 3D i de Camp respectivament | RJ

La Joventut Atlètica Montcada ha
decidit ampliar fins al 10 d’abril
el termini d’inscripcions per al
Campionat d’Europa de Muntanya per a Veterans que es disputarà el dia 30, coincidint amb la
celebració de la 4a edició de la
Montescatano. Les inscripcions
per aquesta cursa de 13,4 quilòmetres es poden fer al web www.
montescatano.cat i els atletes
competidors han de tenir fitxa
amb les seves respectives federacions nacionals. El termini per
participar a les altres dues curses
de la Montescatano, de 21,7 i
13,4 km, estarà obert fins al 15
d’abril | RJ

SARA ABADIA

S’amplia el termini per a
l’Europeu de Veterans

> ö`Ôe^Ò `÷^Ôe^Ò ÖÑ øbÖ ùÚaÜbÖÑ Ü^ ÑúÕ_ebûbeÖe üýÒb_Ö
Amb motiu d’aquest dia que es commemora el 6 d’abril, l’IME va organitzar entre els dies 3 i 7 unes jornades de portes obertes a les activitats
dirigides que ofereix al pavelló Miquel Poblet, a la Zona Esportiva Centre i
al Kursaal. Montcada Aqua també es va afegir a la iniciativa i va permetre
l’accés a determinades activitats físiques i aquàtiques | RJ
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amb Catalunya sots-19 i el Barça B
Han guanyat el campionat d’Espanya i la lliga de Segona Divisió respectivament

FCA

A manca d’una jornada per al
final, els blaugranes es van emportar matemàticament el títol
l’1 d’abril després de derrotar el
Betis per 6 a 4 a la Ciutat Esportiva del FCB. González, qui és el
màxim golejador de la categoria
amb 22 gols, no va poder participar de la festa amb la resta dels
seus companys ja que va ser convocat per viatjar amb el primer
equip per jugar un dia després
a la pista del Santiago Futsal (23). El montcadenc no va poder
acabar aquest partit ja que va ser
expulsat després de rebre dues
targetes grogues.
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prop de l’ascens, tot i perdre el derbi

TENNIS DE TAULA
Irene Aguado i Álex López, de l’escola del CTT La Unió, participaran
per primera vegada en individuals, dobles i equips al Campionat
de Catalunya de categoria benjamí que es disputarà el 8 i 9 d’abril
a Valls. Aguado formarà parella i equip amb Míriam Parente, del
CTT Ripollet, mentre que López ho farà amb Joel Guinart, del CTT
Cardedeu. D’altra banda, Irene Aguado, Hugo Cañas i Álex López
van arribar als quarts de final de l’última jornada de la competició
individual de l’Open de Promeses que es va disputar l’1 d’abril | RJ

FOTOS: PILAR ABIÁN
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El benjamí C vermell té l’ascens a la mà

L’IME i el CDEM
organitzen la
primera Diada
Esportiva
Iif
I»f
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Per primera vegada, Montcada i Reixac va acollir el 25 de març una jornada de korfbal per a categories inferiors amb la disputa de la cinquena
jornada del 2n Trimestre del Trofeu Kids que va organitzar la Federació
Catalana de Korfbal amb la col·laboració de l’Ajuntament. L’AEEK Miró
va participar amb dos equips cadets i dos infantils. D’altra banda, els
jugadors del club Judit Fernández i Pau Segura han estat convocats per
la selecció catalana per disputar el Mundial sots-19 que se celebrarà
entre el 14 i el 16 d’abril a Leeuwarden (Holanda) | RJ

Amb l’objectiu de donar a conèixer el ventall d’esports extraescolars que es fan al municipi,
l’IME i el CDEM organitzen el
8 d’abril la primera edició de la
Diada Esportiva que es farà, de
10 a 13h, a la Zona Esportiva
Centre (gimnàs, la pista coberta
i la pista del col·legi Reixac). Per
participar calia fer una inscripció
prèvia a través de les respectives
AMPA i han confirmat la seva
participació equips d’El Viver,
Turó, FEDAC Montcada, Reixac, així com l’AE Can Cuiàs | RJ

de Badia

El Club Gimnàstic La
Unió va participar el
26 de març a la primera fase del Campionat Comarcal de
Gimnàstica Rítmica
que es va disputar a
+ho
Badia del Vallès i que
Ii
organitza el Consell
G»
Esportiu del Vallès
Occidental Sud. A
nivell individual, Lucía Pina i Sheila Rogel van guanyar a les categories Infantil B i benjamí A respectivament. Sandra Luque i Alba
Puchardo van ser segones en aleví B i infantil A, mentre que Núria
Álvarez va finalitzar en el tercer lloc en infantil A. A la competició
per equips, van guanyar el conjunt benjamí d’iniciació i l’infantil
B, mentre que l’aleví B va acabar segon. La final del Comarcal es
disputarà el 22 d’abril a Montcada i Reixac | RJ
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El derbi infantil va acabar amb victòria de l’equip verd contra l’EFM B per 2 a 1
A manca de 7 jornades per
acabar la lliga, el benjamí C
de l’EF Montcada té un avantatge de deu punts al capdavant
de la classificació del grup 25è
de Tercera Divisió, tot i perdre el derbi disputat l’1 d’abril
a l’estadi de la Ferreria contra
el CD Montcada B (4-3), que
s’apropa a un punt del segon.
D’altra banda, l’infantil verd
va derrotar l’EFM B (2-1) en el
derbi de Segona que també es
va jugar l’1 d’abril | RJ

Joan de la Torre va guanyar
amb la selecció catalana cadet
la medalla de bronze al Campionat d’Espanya de Cross CadetJuvenil disputat el 26 de març a
Don Benito (Badajoz). L’atleta de
la JAM va acabar a la 29a posició
amb un temps de 17 minuts i 40
segons. D’altra banda, De la Torre va ser 16è (9:32.34) a la cursa
dels 3.000 metres al Campionat
d’Espanya cadet de pista coberta
que es va celebrar el 19 de març
a Antequera (Màlaga) | RJ
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Joan Paredes, jugador del juvenil
del Catgas Energia Santa Coloma, es va proclamar el 2 d’abril
campió d’Espanya amb la selecció catalana sots-19 durant la fase
final que es va disputar a Esparreguera. Després de guanyar les
semifinals contra Madrid (4-2),
Catalunya va derrotar Múrcia
a la final per 7 a 3, convertintse en la primera selecció que
guanya aquest títol en quatre
edicions seguides. D’altra banda,
Sergio González s’ha proclamat
campió de la lliga de Segona
Divisió amb el FC Barcelona B.
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