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BÀSQUET
Paula Orenes guanya amb els
Thunderbirds una de les conferències
de la NJCAA júnior dels EUA
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FUTBOL SALA

El FB Montcada
perd dos partits
seguits i és
antepenúltim

E     E  

repeteixen l’empat de la primera volta
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La igualtat ha caracteritzat els dos
enfrontaments que han protagonitzat el Maderas San Andrés
CFS Montcada B i l’AE Can
Cuiàs, en el que ha estat l’únic
derbi per a l’esport montcadenc
en aquesta temporada. El 10 de
març, ambdós equips es van enfrontar en partit corresponent a la
18a jornada del grup 4t de Tercera
Catalana i, tal i com havia passat
el 5 de novembre amb l’empat a 1
de la primera volta, aquest segon
derbi també va finalitzar amb un
repartiment de punts després del
2 a 2 final. L’AE Can Cuiàs, que
estava més necessitat de la victòria
per mantenir les seves opcions de
lluitar per l’ascens, es va avançar
dues vegades en el marcador amb
els gols de Juan Rubio (2’) i Guillem Fuertes (26’), però el CFS
Montcada B va neutralitzar el seu
desavantatge amb dues accions de
Víctor Delgado (13’) i Roger Villena (43’).
Valoracions post-partit. El derbi
va suposar el debut de Oriol Ciurana com a entrenador del sènior
B del club blau en substitució de
Juan Antonio Sarto, que va presentar la seva renúncia a finals
de febrer per motius personals.
Ciurana, que també dirigeix l’aleví del CFS Montcada, ha valorat
molt positivament la feina dels
seus jugadors durant el derbi, tot
i algunes errades puntuals en de-

fensa: “L’empat final ha estat el
resultat més just. No els hi puc
retreure res perquè ha estat un
partit molt intens en el que hem
generat ocasions de perill i ens
han castigat algunes errades
puntuals”. Per la seva banda, el
tècnic de l’AE Can Cuiàs, Toni
Moreno, reconeixia que, tot i haver patit molt des de la banqueta,
havia estat un derbi entretingut i
molt exigent físicament. “Estem
contents amb el punt, malgrat
que he trobat a faltar una mica
de control quan hem estat per
davant en el marcador. És un
aspecte que hem de treballar”,
ha dit Moreno.
Després d’aquest empat, l’AE
Can Cuiàs és cinquè amb 32
punts, a 7 del líder, el CE Vacarrises B, mentre que el Maderas
San Andrés Montcada B és setè,
amb 26 punts.

El segon derbi entre el CFS Montcada B i l’AE Can Cuiàs va tornar a finalitzar amb un empat

presa, provocant el 24 de febrer
la primera derrota de l’FS Ullastrell (8-5), líder del grup 2n de
Segona Divisió, el FB Montcada ha encadenat dues derrotes
seguides per la mínima contra
dos equips de la part alta de la
classificació, el CF SAFA Anosda Sabadell (5-4) i el CFS DR’S
Matadepera (3-4). Amb aquest
balanç de resultats, l’equip de José
Luis Carrasco, amb 17 punts,
ha baixat fins a la antepenúltima
posició. Tot i aquesta situació,
es mostra optimista sobre les
opcions del seu equip d’evitar l’última posició de descens que està
en joc, ja que l’FS Polinyà es va
retirar i el Futsal Polaris només ha
sumat quatre punts. “La nostra
lliga es decidirà a partir del mes
d’abril, quan ens enfrontarem
amb els nostres rivals directes,
però veig l’equip en un bon moment de forma, tot i que no serà
fàcil”, ha dit el tècnic | RJ

El Broncesval cau
a la pista del líder

PILAR ABIÁN

Rafa Jiménez | 01345567

LAURA GRAU

L’enfrontament, que es va disputar el 10 de març al pavelló Miquel Poblet, va finalitzar amb un 2 a 2
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allunyat a vuit punts de la primera
posició del grup 1r de 3a Nacional
després de caure l’11 de març a
la pista del líder, l’FS Isur (7-4). El
conjunt d’Álex Fernández, que es
va avançar amb un 0 a 2, és tercer amb 44 punts i ha perdut dos
partits a lés últimes tres jornades
després d’haver encadenat sis
victòries seguides | RJ
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anuncis gratuïts

Tel. 935 726 474 ae: som@laveu.cat

hijkkmkn Particulars d’anglès. Compto
amb un certificat de First (B2), amb un
nivell aproximat del C1. El meu telèfon
és el 616 211 196.
Alquiler. Plaza espaciosa de parking
en la calle Bruc por 39 euros al mes.
Teléfono 655 520 401.

En venta. Bar-restaurante totalmente
equipado y con licencia. 130.000 euros
negociables. Tel: 679 671 262.
Limpieza. Señora hace tareas
domésticas. Tels. 935 702 573.
Alquiler. Párquing en c. Bonavista.
Teléfono: 935 750 944 (tardes).
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Montse Puig assumeix la coordinació
del planter de la Unió Bàsquet MiR amb els Thunderbirds

    

Balaguer

La montcadenca s’ha proclamat campiona de conferència

Montse Puig, de 31 anys i
veïna de Badalona, ha estat
escollida per la junta directiva de la Unió Bàsquet MiR
per ser la nova coordinadora de les seves categories
inferiors, des de l’Escola fins a
júnior. Puig, qui està vivint la
seva setena temporada al bàsquet local, substitueix Marta
Balaguer, que exercia el càrrec
de coordinadora des del juny
del 2016 i que ha rescindit el
seu contracte de forma amistosa. Carles Vilalta, president
de l’UB MiR, justifica aquest
canvi per la necessitat de tenir
una coordinadora que estigui
totalment implicada i dedicada
al club, ja que aquesta temporada Balaguer compaginava el
seu càrrec amb la direcció d’un
equip en una altra entitat.
“Marta ha fet una feina molt
correcta. No ens importava
que estigués treballant també en un altre club, però
volem algú amb més constància i dedicació”, ha dit
Vilalta. Finalment, i tot i que

RAFA JIMÉNEZ

Rafa Jiménez | GHIJ5434

Montse Puig, coordinadora de l’UB MiR, i Carles Vilalta, president del club, amb el Mirgros

la junta directiva va estudiar
alternatives en altres clubs de
renom, l’escollida ha estat una
entrenadora de la casa.
Elogis. “A vegades, caus en

el parany d’anar a buscar
a fora i no valorar el que
ja tens a casa. Montse és la
persona idònia i així ens ho
ha demostrat en la vessant
humana i tècnica, ja que
sempre dona el 110% de si
mateixa”, ha explicat el presi-

dent. Puig, qui també seguirà
entrenant el Premini B de l’UB
MiR, agraeix la confiança que
el club està demostrant en la
seva feina i diu trobar-se molt a
gust en una entitat a la que definieix com “molt noble i social”. En referència als seus objectius, la nova coordinadora es
planteja el repte “de potenciar
més el treball amb els petits
del planter i aconseguir formar equips a totes les franges
d’edat”.
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millors conjunts júniors dels
Estats Units. Orenes, que va
començar a jugar al CB Montcada, va marxar al 2017 als EUA.
La montcadenca ha rebut ofertes
de les universitats de Florida i
Dakota del Nord per continuar
el proper curs amb els seus estudis i jugar a la Primera Divisió Universitària, una categoria
per sota de la NBA femenina, la
WNBA | RJ
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acaba amb una mala ratxa de dues derrotes seguides

Victòria del sènior B
blau contra el líder
TU  ]^ e[ ^U VWXYZ[  ]^ Uf
MiR va derrotar el Canovelles BC
(67-53), líder del grup 1r del Campionat Territorial que només havia
perdut un partit en 17 jornades.
Els montcadencs, que han encadenat tres victòries seguides, han
pujat fins al quart lloc amb 28
punts i estan empatats amb altres
tres equips, AECAM Malgrat 07,
CB Montmeló i CB Centelles | RJ
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El sènior femení del FB Montcada empata a 1 a
Andorra per culpa d’un gol a dos minuts del final

El CD Montcada dona la sorpresa i obté la victòria
al camp del segon classificat, l’EF Mataró (1-2)
Els verds van aconseguir l’11 de març una
victòria de prestigi al
camp del CE Mataró,
segon classificat del
grup 2n de 2a Catalana. L’equip de José
Manuel Martín ‘Pinti’, que una setmana
abans havia perdut a la
Ferrreria contra el CE Europa B (0-1), ha guanyat els seus dos últims
partits a fora de casa i és desè amb 32 punts. El lateral Jorge Berjano
es va lesionar greument al genoll dret en el partit contra l’Europa B | RJ

ARXIU/LAURA GRAU

CD MONTCADA
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cal i ha avisat que el futur del filial està en perill si el club no rep
suport econòmic del teixit empresarial i de l’Ajuntament. “El
100% dels jugadors que es formen a Montcada tenen nivell
per jugar a Tercera o Quarta
Catalana, però si aquest segon
equip desapareix, tots els que
acabin la seva etapa de juvenils hauran de marxar a jugar
a fora”, lamenta Villa | RJ

Després d’haver
perdut dos partits
seguits, l’UE Sant
Joan-Atlètic va tornar a guanyar l’11
de març al camp
del FC Cardedeu
(0-2). Amb aquest
triomf, l’equip que
dirigeix Paco Hidalgo, que una
setmana
abans
havia perdut a casa contra el líder, la Fundació Esportiva Grama
(0-2), és desè, amb 34 punts, al grup 1r de Primera Catalana | RJ

L’equip d’Antonio Moya continua al quart lloc del grup 2n de Primera Divisió després d’empatar el 3 de març al camp de l’ENFAF
Crèdit Andorrà (1-1) en un partit que anava guanyant fins al minut
88. Les ‘reds’, que sumen 34 punts, van descansar a l’últim cap
de setmana a causa de la retirada del CS Juan XXIII | RJ

L’UD Santa María demana més suport
a les grades i a nivell econòmic
Després de perdre el seu últim
partit al camp del CE Llinarts
(3-1), l’UD Santa María, que és
sisena al grup 9è de Tercera Catalana, s’ha allunyat a vuit punts
de la segona posició que ocupa
el CF Lliçà de Vall. Aprofitant
aquesta bona classificació, el seu
entrenador, Robert Villa, ha fet
una crida demanant que augmenti la presència de públic als
partits que l’equip juga com a lo-

Paula Orenes, de 19 anys, s’ha
proclamat amb el seu equip,
els Thunderbirds, campiona
de la conferència IX de la Primera Divisió de bàsquet de la
NJCAA, torneig que disputen
els estudiants d’edat júnior de
diferents disciplines esportives
als Estats Units. Els Thunderbirds van guanyar els tres partits de la fase final que es va
disputar al seu pavelló entre el
8 i el 10 de març.
La montcadenca, que està estudiant Enginyeria Química
al Casper College, a l’estat de
Wyoming, va fer 11 punts a
la final contra el Western Nebraska (85-75) i ha estat escollida com a integrant de l’equip
ideal de la fase final i de tota
la conferència, sent la segona
millor encistelladora. L’equip
del Casper College disputarà
entre el 19 i el 24 de març a
la ciutat de Lubbock (Texas)
la fase final que enfronta els 16

ÁNGEL ORENES
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.....Minut i resultat....................................
CICLISME
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el dia 20 per
Montcada i Reixac
i no es podrà
aparcar, de 8 a
15h, a tot el tram
del recorregut
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la permanència a
Primera Estatal amb dues victòries consecutives
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punts. A Tercera Catalana, el sènior B masculí continua sent vuitè
al grup B després d’haver perdut
els seus dos últims partits contra
el CH Esplais (30-32) i l’Handbol
Garbí Palafrugell B (27-23) | RJ
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busquen una bona posició al final de la primera fase

A manca de dos partits per finalitzar
la fase regular del Top A de Lliga Nacional, el sènior A del CK Montcada
–a la foto– suma 11 punts després
de la seva última victòria contra el
KC Barcelona (26-24) i s’ha garantit

la tercera posició al Top 4. L’equip de
David Rúa està a un punt del segon,
el CK Castellbisbal, que ha jugat un
partit menys i que serà el seu proper
rival. Al Top B, el CK Montcada B ho
té tot de cara per acabar com a líder.
Quan li resten dos partits, el conjunt
de Sergio Perales és el primer amb
quatre punts d’avantatge respecte
el CK Castellbisbal B i el Vallparadís
B, que han disputat una jornada
menys. A Segona Divisió, l’AEE Miró
és segon amb 15 punts i tancarà la
primera fase el 22 d’abril contra el líder, l’AEE Lladonosa, que té un punt
més amb dos partits menys | RJ

Les inscripcions per a la 6a edició
de la Montescatano, la cursa de
muntanya que es disputarà el 22
d’abril a la serralada de Marina, encara estan obertes. Al tancament
d’aquesta edició, s’havien formalitzat un 20% de les inscripcions, que
estaran obertes a la pàgina web
www.montescatano.cat fins una
setmana abans de la seva celebració. L’organització està estudiant
uns canvis en el recorregut de les
tres curses que no afectaran de manera significativa ni les distàncies
ni els desnivells amb l’objectiu
d’afavorir la protecció de l’espai
natural on es disputaran. La JAM
prepara dos entrenaments collectius que es faran els dies 7 i 14
d’abril amb sortida, a les 9h, des
de la plaça de l’Església. Aquesta
preparació es dirigeix a un màxim
de 30 persones per sortida i s’ha
de fer la inscripció a info@jam.cat.
A la foto, un dels entrenaments de
la darrera edició | RJ
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La 33a edició d’aquesta prova popular ha introduït canvis en el recorregut, ha rebaixat el desnivell i es continuarà fent de nit, arribant el
dia 13. A partir del 16 d’abril, ja es podran fer les inscripcions online
al correu elcim.montcada@gmail.com i el nombre de participants es
limitarà a 250. La primera excursió preparatòria es farà el 8 d’abril amb
destinació al Castell de Barberà del Vallès | RJ
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a la Marató de Barcelona
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però s’apropa al seu tercer ascens consecutiu

un avantatge de quatre punts amb
el tercer i el quart classificat. D’altra
banda, el sènior B, que és tercer
amb 24 punts al grup 1r de Segona
B, té fermes opcions de disputar el
play-off d’ascens | RJ
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Un total de 58 persones van participar el 4 de març a l’excursió de 10
quilòmetres amb destinació al Turó de Montcada que van organitzar
El Cim, el CEAV, el CECC i l’IME dins del cicle Montcada Camina 2018.
La tercera proposta d’aquest any es farà l’1 d’abril amb una sortida de
16 km a la serra de Collserola. Les inscripcions s’han de fer a la seu de
l’IME (Tarragona, 32), per telèfon (935 650 999) o al correu electrònic
ime@montcada.org. També es podran fer mitja hora abans de l’inici
de l’excursió, amb sortida a les 9h des del pavelló Miquel Poblet | RJ
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TENNIS DE TAULA

Quan resten quatre jornades per finalitzar la lliga, el sènior A del TT La
Unió –a la foto– està molt a prop de
proclamar-se campió del grup 1r de
1a Provincial i pujar a Preferent, fet
que suposaria el seu tercer ascens
consecutiu i el cinquè en sis temporades des de la fundació del club.
L’equip montcadenc, que va pujar
la temporada passada des de Segona A, és el primer amb 32 punts,
dos més que el CTT Sallent, que el
4 de març li va donar més emoció
a la lliga després de provocar la segona derrota del líder. Pel que fa a
l’ascens directe, el TT La Unió A té

EXCURSIONISME

La JAM organitza sortides
col·lectives per preparar
la Montescatano

GERARD BALMASEDA

El sènior A del CH La Salle continua passant per un gran moment
de forma i ha encadenat dues victòries seguides al grup D de Primera Estatal contra l’H. Sant Vicenç (24-25) i el CH Sant Esteve
de Palautordera (34-30) que confirmen la seva permanència a la
categoria. A manca de set jornades per acabar la lliga, l’equip de
Pau Lleixà és novè amb 22 punts.
A la segona fase de Primera Catalana, el sènior femení lassal·lià
va obtenir la seva segona victòria
en quatre jornades contra el CE
Tortosa (26-23) i és quart amb 4

La JAM va estar representada
amb sis atletes a la 40a edició de
la Marató de Barcelona que es
va disputar l’11 de març i que va
reunir 17.123 participants. Entre
els representants locals, el millor
temps va ser per a Miguel Barrero,
que va finalitzar a la 345a posició
de la classificació després de fer
els 42 quilòmetres en un temps de
2 hores, 57 minuts i 18 segons. La
resta de la delegació montcadenca
va estar formada per Gabriel Gordillo (928’e, 3h 09’ 52”), Álex Rueda
(929è, 3h 09’ 53”), Enric Dalmau
(1.931è, 3h 29’ 47”), Eva Pupim
(2.042, 3h 23’ 59”), David Artés
(2.063è, 3h 24’ 13”),Pablo Goar
(2.356è, 3h 27’ 16”) i Juanjo Bonil
(8.211è, 4h 09’ 27”) | RJ

La 98a edició de la Volta Ciclista a Catalunya, que es disputarà entre
el 19 i el 25 de març, passarà per Montcada i Reixac el dia 20 durant
la segona etapa, de 175 quilòmetres, que unirà els municipis de
Mataró i Valls. La prova ciclista que organitza la Unió Esportiva Sants
entrarà a Montcada pel pont de la Roca –aproximadament, a les
13.30h– i passarà per les avingudes de la Ribera, Mossèn Castellví,
Riera de Sant Cugat i de Terra Nostra, incorporant-se posteriorment
a l’N-150 en direcció a Cerdanyola. De 8 a 15h, no es podrà aparcar
cap vehicle en tot aquest tram del recorregut. La Volta, amb sortida
des de Calella i final al circuit de Montjuïc, a Barcelona, comptarà
amb la participació de ciclistes de renom com Nairo Quintana, Alejandro Valverde –guanyadors de les dues últimes edicions–, Rigoberto Urán, Fabio Aru o Marc Soler, recent vencedor de la París-Niça.
La Volta va tenir un final d’etapa a Montcada al juny del 2002 | RJ
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Les obres al gimnàs municipal
de la Zona Esportiva Centre
començaran el 19 de març i es
preveu que tinguin una durada
de tres setmanes. L’objectiu de
l’actuació és substituir l’actual
coberta, de fibrociment, per
una altra de planxa metàl·lica.
Mentre durin aquests treballs,
les classes que l’IME té programades en aquest espai es
reubicaran a la pista coberta, al
pavelló Miquel Poblet i al gimnàs de l’escola Reixac. Els en-
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Rafa Jiménez | 01345567
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El Teatre Municipal acollirà el 5 de juliol una nova edició dels Premis Esportius que entrega l’IME

Salvador Serratosa (ERC). Tothom que vulgui podrà optar-hi a
títol particular o bé, presentar la
candidatura d’una altra persona
–sempre i quan aquesta hi estigui
d’acord–, omplint un formulari
que estarà allotjat al portal. En
aquest full hi hauran de constar
les dades personals i de contacte
i una explicació i justificació de la
proposta.
Calendari. La presentació de can-

didatures s’haurà de fer del 3 al
30 d’abril. El jurat avaluarà la

FUTBOL FEMENÍ
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Claudia Pina es
classifica per a
l’Europeu sots-17

ÿ

D

al Campionat d’Espanya
L’atleta de la JAM, doble medallista en individual i per equips
06”, quedant-se a només a 10 segons de la medalla de plata i a
17 de l’or. L’atleta cerdanyolenc
de la JAM va ser el millor dels
sis integrants de la selecció catalana sots-16, que es va proclamar
campiona d’Espanya per equips,
situant tres dels seus atletes entre
els 10 primers classificats.

A la fase final que es va disputar a Israel, entre el 8 i el 14 de
març, l’equip espanyol va guanyar els seus tres partits contra
l’equip amfitrió (7-0), Rússia (40) i Dinamarca (1-0). A l’última
jornada, la futbolista montcadenca del FC Barcelona, que
ha estat la màxima golejadora
de tota la fase classificatòria
amb 15 dianes, va aconseguir
l’únic gol del partit. L’Europeu
es jugarà a Lituània, a mitjans
de maig, i donarà tres bitllets
per al Mundial que es disputarà al novembre, a Uruguai | RJ

FCA

Joan de la Torre, atleta de 15 anys
de la Joventut Atlètica Montcada, va aconseguir la medalla
de bronze a la categoria sots-16
durant el Campionat d’Espanya
de Cros per autonomies que es
va disputar el 4 de març a San
Pedro del Pinatar (Múrcia). De
la Torre va fer un temps de 17’

viabilitat de les propostes i,
un cop feta aquesta revisió,
començarà la primera fase d’elecció de candidatures, del 15 al 30
de maig. Durant aquests dies, la
votació serà pública i es podrà
consultar com va el recompte.
Les tres candidatures més votades –en cas d’empat, la classificació serà exaquo– seran les que
optin a la final i les votacions a les
tres millors aniran de l’1 al 15 de
juny. En aquesta ocasió, els vots
no seran visibles per mantenir la
sorpresa cara la gala.

UEFA



De la Torre, al centre amb les dues medalles, al costat dels seus companys de la selecció catalana
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S’inicien el 19 de març i duraran unes tres setmanes



que organitza l’IME amb la
col·laboració de Montcada Comunicació i que es lliuraran el
5 de juliol al Teatre Municipal,
incorporen una novetat, un
guardó que es triarà per votació
popular. Es podrà concedir a
persones més grans de 18 anys
que hagin destacat per la seva
contribució al món esportiu, ja
sigui com a esportistes, membres
d’un equip directiu, com a simpatitzants, persones col·laboradores
o qualsevol altre aspecte que es
pugui vincular amb la promoció de l’esport. Tot el procés de
votació popular, que es dividirà
en tres fases, es farà mitjançant la
plataforma ‘Montcada Participa’
(participa.montcada.cat), que es va
posar en marxa amb motiu dels
pressupostos participatius 2018.
“Els Premis Esportius ja estan plenament consolidats
i ara hem volgut donar un
pas més i obrir l’oportunitat
a la ciutadania perquè pugui
proposar candidatures”, ha
explicat el regidor d’Esports,

 ëìí

per substituir la coberta

Els Premis Esportius inclouran un
nou guardó triat per votació popular
E 

2é

trenaments i partits que la UB
MiR fa al gimnàs de Bonavista
es passaran a la pista coberta.
“Aquesta coberta fa anys que
té deficiències produïdes pel
desgast de la instal·lació. Cal
canviar-la perquè quan plou
intensament hem de suspendre les activitats, amb el
conseqüent perjudici de les
persones usuàries de l’equipament”, ha indicat el regidor
d’Esports, Salvador Serratosa
(ERC) | RJ

Afectacions a la circulació de vehicles
ðñ[eXc els dies 22, 23, 26 i 27 de març no es podrà aparcar al tram
del carrer Bonavista situat just davant del gimnàs, ni a l’espai per a estacionaments en cordó ni als de bateria. També caldrà tallar el trànsit
durant aquests quatre dies al carrer Bonavista, tot i que es permetrà
l’accés a les persones propietàries de guals pel mateix vial, en sentit
contrari. Malgrat que s’anunciarà el tall del carrer des de l’avinguda
de la Ribera, en el cas que algun vehicle entri a Bonavista, es podrà
tornar a l’avinguda donant la volta per la plaça on s’instal·len les parades de fruita del mercat setmanal. Les obres tenen un pressupost de
50.000 euros i les executarà l’empresa Copegam | RJ

IME
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Entre el 9 i l’11 d’abril, s’obrirà el procés de preinscripció per als
Casals d’Estiu d’Esports que organitza l’IME i que es faran en dos
torns (del 25 de juny al 13 de juliol i del 16 al 27 de juliol). Es
podrà fer de forma telemàtica (www.montcada.cat/www.imemontcada.org) o presencialment (Tarragona, 32). La formalització de
la inscripció s’haurà de fer forma presencial entre el 7 i el 10 de
maig | RJ
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L’equip vermell va
empatar el seu últim partit contra
l’EF Planadeu (5-5),
trencant amb una
ratxa negativa d’11
derrotes consecutives. El cadet A ocupa l’última posició al
grup 34è de Segona
Divisió amb 7 punts
i un balanç de 2 victòries –aconseguides a la segona i a la sisena
jornada–, 1 empat i 15 derrotes | RJ
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trocini d’Instal·lacions
Anjor, encadena una
ratxa de quatre derrotes consecutives i
R8 ha encaixat nou gols
@
¼=È en els seus dos últims
Á8
;8
Á½ÇÆ partits contra l’AEE
Institut Icària-CET 10
E (1-9) i el CFS Jordi
Sánchez B (9-0). L’infantil B ocupa la penúltima posició al grup 5è
de Tercera Divisió amb 6 punts i un balanç de 2 victòries –l’última,
a la 13a jornada a la pista del CFS La Unió B (1-4)– i 14 derrotes | RJ

¼8
R
8


Á

¼R8

