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FUTBOL
L’UD Santa María que dirigeix 

Alfonso Torres, a només una victòria 

de disputar la promoció d’ascens

a 
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cer any consecutiu una de les 
curses de la Montescatano, or-
ganitzada per la Joventut Atlètica 
Montcada (JAM) el 24 d’abril, i 
de retruc, el campionat de Cata-
lunya de Muntanya. La jornada 
va incloure tres proves que es van 
desenvolupar per la serralada de 
Marina amb sortida i arribada 
a la plaça de l’Església i èxit de 
participants, amb un total de 
630. La JAM, que ha ofi cialitzat 
recentment la incorporació de la 
seva secció de muntanya a la Fe-
deració d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya, va mobilitzar un 
centenar de voluntaris que va ga-
rantir una bona organització.
La prova curta, de 10,7 km, la 
van córrer 175 atletes –75 dels 
quals optaven al Campionat– i 
Cera, que corre les curses de la 
Federació Catalana d’Atletisme 
representant la Joventut Atlètica
Sabadell (JAS), es va imposar 
per davant de José M. Arnal i 
Enrique Luque. A la categoria 
femenina la victòria va ser per a 
Louise Brown seguida de Núria 
Ribalta i M. José Gajete.
“M’he trobat molt bé durant 
tota la cursa i estic content d’ha-
ver guanyat perquè enguany 
el nivell dels competidors era 
molt alt i això encara em fa va-
lorar més la victòria”, va expli-
car Cera. La velocitat de la prova 

va ser clau per al triomf de l’at-
leta montcadenc que va millorar 
les seves previsions inicials. “He 
imposat el meu ritme des d’un 
bon inici i pensava que estaria 
al voltant dels 42 minuts però 
al fi nal he fet un temps de 40 
minuts, 59 segons”, va destacar 
Cera, qui l’1 de maig va guanyar 
la cursa de 24 quilòmetres de la 
Sant Amand de Ripoll.

Més proves. La cursa clàssica, de 
16,6 km, la van córrer 250 at-
letes i van pujar al podi David 
González, Pavel Dvorak i Kitu 
Vergé, en categoria masculina, 
així com Sara Pons, Mercè Puig-
dueta i Ana Arjona, en femenina. 
Finalment, la cursa llarga, de 21,7 
km, la va guanyar Rafael Toro 
seguit per César Hernández i 
Christian Fernández mentre que, 
en categoria femenina, la victòria 
va ser per a la montcadenca Susa-
na Moreno, per davant de Cristi-
na Bernabé i Mayca Rivas.
“Felicito els participants i l’or-
ganització per aquest esdeve-
niment que ja és un referent a 
nivell de Catalunya”, va decla-
rar a la fi  de la matinal atlètica el 
regidor d’Esports, Salvador Ser-
ratosa (ERC). El president de la 
JAM, Ildefons Teruel, també es 
mostrava molt satisfet del resul-
tat de la prova. “La participació 
ha crescut i fi ns i tot ha quedat 
gent en llista d’espera”, va dir.

ATLETISME DE MUNTANYA
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Carlos Cera es corona rei de la Montescatano 
i torna a guanyar el Campionat de Catalunya

Pilar Abián | ;<=>?@A@

El montcadenc Carlos Cera, al centre de la imatge, acompanyat de José M. Arnal (argent) i Enrique Luque (bronze)
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ciat que el municipi serà candidat 
a acollir l’any vinent el Campionat 
d’Europa de curses de muntanya 
per a veterans. “Un representant 

de la Federació ha corregut la 

Montescatano i ha quedat encan-

tat amb el traçat ja que és apte 

per a corredors joves, però també 

per als més grans”, va dir | PA
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a acollir el Campionat 

d’Europa de veterans

Susana Moreno, or a la cursa llarga
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El montcadenc ha debutat a Primera Divisió amb 17 anys

“Tot i el debut, haig de 
mantenir els peus a terra”

Joan Paredes, que encara és juvenil
de segon any, va debutar el 29 
d’abril a la Primera Divisió de 
futbol sala amb el Catgas Energia 
Santa Coloma. El tècnic Xavier
Passarrius li va donar alguns mi-
nuts en el partit a casa contra l’FS 
Inter Movistar, líder de la lliga i vi-
gent subcampió d’Europa que va 
guanyar per 0 a 3. Format al plan-
ter del CFS Montcada, Joan va 
marxar a Sant Coloma a principis 
de la temporada passada, però en-
cara segueix vinculat al club local 
com a tècnic d’un equip benjamí. 

Quan vas començar a jugar?
Quan era benjamí. Sempre m’ha-
via agradat el futbol sala i vaig 
apuntar-me per jugar amb un grup 
d’amics.  
Com va ser el teu fi txatge pel 
Catgas Santa Coloma?
Després d’acabar l’època de cadet 
al Montcada, vaig passar al juvenil 
A. Amb 15 anys, vaig debutar amb 
el primer equip, a Segona B, en un 
partit contra el Santa Coloma B. 
Després d’aquell dia, em va arri-
bar l’oferta. Va ser difícil prendre 
la decisió de marxar del club que 
m’ho havia donat tot, però neces-

sitava nous reptes i hi ha oportu-
nitats que no saps quan es poden 
tornar a presentar. El temps m’ha 
demostrat que vaig encertar.
Com va anar el debut a l’elit? 
Jugar a la màxima categoria d’un 
esport és increïble. A més, el fet de 
debutar contra l’Inter Movistar en-
cara ho fa tot més inoblidable.
Somies poder ser professional?
Sí, és clar, però sóc conscient que 
és molt difícil. Haig de mantenir els 
peus a terra i continuar treballant 
amb sacrifi ci i esforç per aprofi tar 
qualsevol nova oportunitat | RJ 
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FIL DIRECTE AMB... JOAN PAREDES (SANTA COLOMA)
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L’UE Sant Joan-Atlètic afronta 
el 8 de maig, a l’estadi de Can 
Sant Joan (12h), un partit clau 
contra el líder del grup 2n de 
Segona Catalana, la Fundación 
Privada Hermes, que, en cas de 
guanyar, li permetria tornar a re-
cuperar el primer lloc i continu-
ar somiant amb l’ascens directe 
a Primera Catalana. A manca 
de quatre jornades per al fi nal 
de la lliga, l’equip de José Ma-
nuel Martín ‘Pinti’ està en una 
posició còmoda per disputar la 
promoció d’ascens gràcies als 
sis punts d’avantatge que manté 
respecte el tercer, el Premià CE, 
rival al que haurà de visitar a 
l’última jornada.  

L’UD Santa María també té 
molt a prop la promoció per po-
der pujar a Tercera Catalana. A 
manca de dos partits per al  fi nal, 
l’equip d’Alfonso Torres és segon 

del grup 8è de Quarta Catalana 
amb 59 punts i només necessita 
sumar-ne tres més per jugar la 
promoció. Ho podria aconseguir 
el 7 de maig a La Llagosta (17h).

FUTBOL
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L’UE Sant Joan i l’UD Santa María 
tenen a tocar la promoció d’ascens

Es decidirà per la diferència entre gols a favor i en contra

HANDBOL
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opcions per acabar cinquè

�q m�=�<j A del CH La Salle va guanyar el seu últim partit a casa contra l’H. Sant Cugat (30-24)

El sènior A del CH La Salle 
arriba al fi nal de la lliga amb 
opcions d’acabar a la cinquena 
posició del grup D de la Pri-
mera Estatal. Els lassal·lians 
tancaran la temporada el 7 
de maig al pavelló Miquel Po-
blet amb un partit contra El 
Pilar Maristas (19h). L’equip de 
Jaume Puig suma 36 punts, els 
mateixos que l’H. Sant Esteve 
Sesrovires, i acabarà cinquè si 

aconsegueix mantenir un mi-
llor diferencial de gols respecte 
el seu rival. 

Femení. És líder del grup A de 
la segona fase de 1a Catalana 
amb 4 punts i està empatat amb 
l’AEH Les Franqueses, l’HC 
Perelló i l’H. Sant Joan Despí B. 
Les últimes dues jornades deci-
diran quins són els dos equips 
que entraran al Top-4 | RJ
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Rafa Jiménez | �kA@??��

Els jugadors de l’UE Sant Joan-Atlètic van celebrar als vestidors la victòria al camp de l’AD La Llàntia

TENNIS DE TAULA
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El TT La Unió aspira a guanyar el seu 
primer títol des de la seva creació
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El TT La Unió va superar el TT L’Hospitalet a les semifi nals amb un contundent global de 10 a 2 

El CTT La Unió té a les seves 
mans la possibilitat d’aconseguir 
el primer títol ofi cial. El 15 de 
maig, el sènior A disputarà la fi -
nal per determinar qui és el cam-
pió provincial de Segona B. Els 
montcadencs, que van guanyar 
el seu grup i van certifi car l’as-
cens a Segona A, s’enfrontaran a 
partit únic, a la seu de la Federa-
ció Catalana de Tennis de Taula, 
al CN Mataró (8h) | RJ 
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El club vermell amplia el seu equip mentre que el planter verd serà dirigit per Enrique Araujo

El CD Montcada i l’Escola presenten 
els seus respectius coordinadors

Daniel Onieva s’incorporarà 
com a observador de rivals a 
l’equip de coordinació de l’EF 
Montcada, que manté a Antonio 
Moya i José Muñoz en els càrrecs 
de director esportiu i coordina-

dor general. Albert Artigas, amb 
l’ajuda de Nicolás Cruz ‘Pichichi’, 
i Norbert Sánchez seran els coor-
dinadors de Futbol 7 i 11 mentre 
que Ángel Rodilla seguirà sent el 
responsable federatiu i José Luis 

Carrasco dirigirà la secció de fut-
bol sala. D’altra banda, Enrique 
Araujo, exdirector esportiu del 
CF Sant Gabriel fa dues tempora-
des, serà el nou coordinador del 
planter del CD Montcada | RJ 
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El primer equip de la Unió Escacs Montcada es va proclamar el 
24 d’abril subcampió de la Copa Catalana que es va disputar a 
Mollerusa (Lleida) amb la participació de 10 equips. El conjunt, 
format per Arturo Vidarte, Víctor Vehí, Daniel Uribe i Miguel Muñoz 
–foto–, va sumar 25,5 punts després de disputar 9 rondes i només 
es va veure superat per l’Escola d’Escacs de Barcelona, que era 
la gran favorita per guanyar el títol. D’altra banda, Miguel Muñoz, 
de l’UE Montcada, es va proclamar campió del IV Torneig Inter-
nacional Blitz que el club local va organitzar l’1 de maig al pavelló 
Miquel Poblet. Muñoz va guanyar 9 dels 11 punts possibles | RJ

Endansa recupera el Trofeu Vila 
de Montcada de ball esportiu
El pavelló Miquel Poblet acollirà el 8 de maig el IV Tro-
feu Vila de Montcada-Endansa, que es farà entre les 
9 i les 22h. Aquesta competició, que es va organitzar 
per últim cop al 2013, és puntuable per al rànquing 
nacional i comptarà amb la participació de 200 pare-
lles de tota Espanya a la modalitat estàndard i llatí. En 
paral·lel, també es farà el III Memorial Jordi Solà amb 
un Open estàndard (+45 anys) i un llatí absolut. El 
preu de l’entrada serà de 10 euros (5, per als infants 
d’entre 5 i 11 anys, i gratis per als menors de 5) | RJ

FUTBOL SALA
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Montcada guanya 
la lliga i jugarà la 
propera temporada 
a Segona Catalana

A manca de quatre jornades per al fi nal de la lliga, el sènior B del CFS 
Montcada s’ha proclamat, de forma matemàtica, campió del grup 1r de 
Tercera Catalana i s’ha assegurat l’ascens a Segona Catalana. Els mont-
cadencs van certifi car el seu èxit el 3 de maig amb un empat al pavelló 
Miquel Poblet contra l’Escola Pia C (3-3) en un partit on ja sabien, abans 
de disputar-lo, que havien ascendit gràcies a la derrota, un dia abans, 
de l’FS Quatre Camins a la pista de l’At. Sant Pol (6-4). Tot i la diferència 
de 42 punts en la classifi cació, els sabadellencs van oferir resistència i 
al començament de la segona meitat guanyaven per 1 a 3. Finalment, 
dos gols de Juan Diego Infante van permetre que l’equip d’Óscar Ruiz 
sumés el punt que necessitava per ser campió de forma matemàtica. 
El 8 de maig, l’FS Montcada B disputarà el derbi a la pista de l’AE Can 
Cuiàs B (11h) | RJ

.....Minut i resultat....................................
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El sènior C de l’UB MIR juga l’últim 
partit i s’acomiada de Jordi Bondia
El sènior vermell de l’UB MIR va tancar la temporada l’1 
de maig amb una victòria al pavelló Miquel Poblet contra 
el Mas de Sant Llei-CBVV (87-63), en partit corresponent 
a la 22a jornada que es va ajornar en el seu moment. El 
sènior C del club blau ha acabat a l’onzena posició d’una 
lliga de 14 equips amb 36 punts i un balanç de 10 vic-
tòries i 16 derrotes. Més enllà del resultat, el partit va ser-
vir per acomiadar Jordi Bondia –a la foto, el dorsal 7– que 
deixa l’equip després de 14 temporades. D’altra banda, 
el GrupoUno CTC disputarà el 7 i 8 de maig l’eliminatòria 
dels quarts de fi nal del campionat de Barcelona contra el 
QBasket Sant Cugat 2. El partit de tornada es jugarà el dia 
8, a les 17h, al gimnàs de la Zona Esportiva Centre | RJ

Quarta posició del benjamí 
de La Unió a Cardedeu 
L’equip benjamí del CG La Unió 
–foto– va acabar a la quarta posi-
ció del I Trofeu Sant Jordi que es 
va disputar el 24 d’abril a Carde-
deu. D’altra banda, Helena Bea i 
Patricia Jané, entrenadores del CG 
La Unió, havien de participar, al 
tancament d’aquesta edició, amb 
L’Espiral de Sabadell en el Trofeu 
Internacional que es fa a Barcelona 
en el marc de la Copa del Món de 
Gimnàstica Estètica | RJ  
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El Roller Can Cuiàs obté 16 
podis a la Cursa dels Mistos 
El Roller Can Cuiàs va ser l’equip més llorejat a la Cursa 
dels Mistos que es va celebrar el 17 d’abril en el marc de 
la festa Roda Barcelona, organitzada pel Club Patí Barce-
lona. L’equip local, que va inscriure 26 patinadors de les 
categories sènior i màster, va obtenir 16 podis a les dues 
proves de 10 i 21 quilòmetres que es van disputar en un 
circuit urbà pels carrers de la capital catalana | RJ
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El femení de l’EF Montcada perd 
per culpa d’una errada arbitral
Les ‘reds’ van guanyar a la 25a jornada a Sant Quirze 
(0-1), però una errada de l’àrbitre, que va fer constar 
a l’acta la participació d’una jugadora montcadenca 
que estava sancionada i que va veure el partit des de 
la grada, li ha provocat la pèrdua dels tres punts. El 
Sant Quirze va presentar un recurs per alineació inde-
guda que ha estat acceptat per la Federació | RJ
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El club local va obtenir 17 medalles (9 ors, 1 argent i 7 bronzes) al 
10è Torneig de l’Amistat que es va celebrar el 24 d’abril a la Selva del 
Camp (Tarragona) amb la participació de 1.200 competidors. Miriam 
Caravaca, Ángel Paredes, Ian Patón, Bruno Fernández, Andrés López, 
Jan Nadal, Lucía Santiago, Anji Sun i Daniela Martínez van guanyar 
l’or. El Lee Young va participar amb un total de 18 taekwondistes | RJ
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.....Viu l’Esport................
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da) i Sergio González (Catgas 
Santa Coloma) es van procla-
mar campions d’Espanya amb 
la selecció catalana sots-19 du-
rant la competició que es va 
disputar entre el 30 d’abril i l’1 
de maig a Ceuta. L’equip català
ha guanyat aquest títol per tercer 
any seguit després de superar la 
Regió de Múrcia, a les semifi nals 
(3-1), i el conjunt amfi trió, Ceuta 
(4-0), a la fi nal. Sergio González, 
que ja ha debutat a Primera Di-
visió amb el primer equip del 
Santa Coloma, va marcar el 
quart gol de la fi nal | RJ 

Són campions d’Espanya amb la selecció catalana sots-19

FUTBOL SALA
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González triomfen a Ceuta

El I Open Popular Tennis Taula 
serà la principal novetat en el 
programa esportiu de la Festa 
Major. L’Open es farà el dia 16 
al pavelló Miquel Poblet i les in-
scripions es poden fer al correu 
electrònic openscttlaunio@gmail.com 
o al telèfon 685 971 923 per a 
categories infantil i adult (els 
preus són de 5 i 8 euros). Un dia 
abans, es farà la XI Milla Urbana 
a la rambla dels Països Catalans. 
Les incripcions es poden fer fi ns 
al dia 12 al web www.jam.cat o, 
presencialment, el 3 i el 10 
de maig, a la pista de la zona 
d’atletisme (Progrés, 27, de 17.30 

a 20h) a un preu de 2 euros i amb 
una capacitat màxima de 600 
atletes. Dues competicions de tir 
amb arc (el dia 14, a Can Piqué, 

i el 16, a l’exterior del pavelló 
Miquel Poblet) i un torneig 
d’escacs (el 14, al carrer Major) 
completen el programa esportiu.

FESTA MAJOR 2016
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Milla Urbana en el programa esportiu
Es farà el 16 maig al pavelló Miquel Poblet, un dia després de la tradicional cursa atlètica
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Rafa Jiménez | �kA@??��
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El bon temps va acompanyar la celebració del torneig de 3x3 de bàs-
quet que la Unió Bàsquet MIR va organitzar l’1 de maig a l’avinguda 
Catalunya amb motiu de la Festa Major de Mas Rampinyo. La com-
petició va comptar amb la participació de 34 equips. Jordi Velásquez, 
jugador cadet de l’UB MIR, va guanyar el concurs de triples i, com a 
premi, podrà participar al Campus Bàsquet Belgrado | RJ
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derbi i s’apropa a l’ascens a Primera
Després de 26 jornades, és líder del seu grup amb 25 victòries i una única derrota
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Es va endur el títol, per tercer any seguit, amb el Sant Adrià
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Campionat de Catalunya

El TT La Unió, que organitza un Open durant l’estiu i el Nadal, prepara un altre per a la Festa Major

L’infantil A de l’EF Montcada, que havia perdut a la primera volta, es va emportar el derbi per 5 a 0

L’infantil A de l’EF Montcada, 
que només ha deixat escapar 
tres punts aquesta temporada, és 
líder del grup 44è de Segona Di-
visió amb 75 punts i camina cap a 
l’ascens a Primera. El 30 d’abril, 
es va emportar amb un 5 a 0 el 
triomf contra el CD Montcada 
A, l’únic equip que l’ha guanyat. 
A manca de quatre partits, té dos 
punts més que el FC Sant Cugat 
Esport C, que visitarà Montcada 
a l’última jornada | RJ 
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El Centre Esportiu Montcada 
Aqua organitza un campus 
d’estiu que es farà entre el 27 
de juny i el 22 de juliol. Les 
inscripcions, que es poden fer 
també per setmanes, estaran 
obertes fi ns al 27 de maig. Hi 
haurà un campus multiesport i 
un altre de fi tness. Per la seva 
banda, el CTT La Unió farà 
el seu campus, en horari ma-
tinal, entre el 27 de juny i el 
29 de juliol i també ofereix la 
possibilitat de fer-lo complet o 
per setmanes | RJ

L’Aqua i el CTT 
La Unió faran 
els seus casals

ESTIU
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nes ha guanyat, per tercer any 
consecutiu, el Campionat de 
Catalunya a la categoria Jú-
nior Femení Preferent amb el 
seu club, l’Snatt’s Femení Sant 
Adrià. La fase fi nal es va dispu-
tar entre el 22 i el 24 d’abril a 
Sant Fruitós del Bages amb un 
format de lliga. L’equip d’Ore-
nes va guanyar els tres partits 
que va disputar contra el Plat-
ges de Mataró (42-36), el Bas-
ket Almeda (63-71) i el Barça 
CBS (71-47) i disputarà, entre 
el 8 i el 14 de maig, el Campio-
nat d’Espanya de clubs que se 
celebrarà al País Basc | RJ 
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Paula Orenes, amb el títol de campiona

NºÄÃäºÁa participació del Roller Can Cuiàs

El club local va presentar un total de 44 patinadors –39 de l’equip 
infantil i cinc del sènior– a la 3a Jornada dels Jocs Escolars de 
l’Hospitalet disputada el 16 d’abril al patinòdrom del Poliesportiu 
Municipal Les Planes, sent l’entitat amb major número de partici-
pants. Els montcadencs van assolir victòries a totes les proves que 
van disputar  | PA
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