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Per primera vegada des de la 
seva arribada a Primera Catala-
na, l’UE Sant Joan-Atlètic ha en-
cadenat quatre victòries seguides 
que l’han permès pujar fi ns a la 
setena posició del grup 1r amb 
29 punts. Després d’acabar la 
primera volta amb dues victòries
contra l’UE Castellar (3-0) i l’UE 
Vic (0-3), l’equip de Paco Hidal-
go ha mantingut la bona dinà-
mica de resultats, iniciant la se-
gona volta amb dos triomfs més 
contra el CF Lloret (3-4) i el CE 
Sabadell B (1-0). “Els jugadors 
han adquirit els automatismes 
i estem en una dinàmica posi-
tiva. A casa, demostrem tenir 
força física per lluitar cada pi-
lota en un terreny tan petit i, 
com a visitant, ens adaptem a 
camps més grans amb un joc 
de domini de pilota i velocitat 

al contraatac”, ha dit Hidalgo.
Tot i estar a només tres punts de 
la tercera posició, el tècnic prefe-
reix frenar l’eufòria generada a 
l’entorn a l’equip: “El més im-
portant és aconseguir, el més 

ràpid que sigui possible, els 40 
punts que necessitem per ga-
rantir-nos la permanència. A 
partir d’aquí, ja veurem a qui-
na posició estem per arribar el 
més amunt possible”.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA
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L’UE Sant Joan-Atlètic encadena 
quatre victòries consecutives
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El CK Montcada B s’ha classifi -
cat per jugar la fi nal de la Copa 
Catalana B després d’aconseguir 
la victòria a la semifi nal que es 
va celebrar a Tiana contra el KC 
Platja d’Aro B (19-11) el 28 de 
gener, dos mesos després de la 
suspensió a causa de les goteres 
a la pista coberta de la Zona Es-
portiva Centre. “La semifi nal 
ha estat més senzilla del que 
havíem pensat prèviament. A 

nivell ofensiu, hem tingut un 
gran inici i després ens hem 
limitat a mantenir l’avantatge 
amb una bona defensa”, ha dit 
el seu tècnic, Sergio Perales. La 
fi nal de la Copa B es disputarà 
el 24 de febrer a Castellbisbal 
contra l’equip amfi trió i amb 
aquest èxit, el sènior B segueix el 
camí del A, que també jugarà el 
mateix dia la fi nal de la Copa A 
contra el KC Barcelona | RJ  
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El CK Montcada B es classifi ca per 
disputar la fi nal de la Copa Catalana B

Albert Jiménez rep la felicitació dels seus companys després de marcar de penal contra el Sabadell

HANDBOL FEMENÍ

V� 	������ ��*+ ,��-���	 !��"�&# � ���.	 	���'�����$ ��( �� ���� �%��� � �� 	�
��� '�	�

El CH La Salle és líder del seu grup 
a la fi nalització de la primera fase
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fi nal de la primera fase, el sènior
femení del CH La Salle s’ha asse-
gurat acabar a la primera posició 
del grup B de 1a Catalana gràcies
al triomf que va aconseguir el 28 
de gener contra l’H. Banyoles 
(29-24), que va arribar a aquest 
partit com a líder. Les gironines 
descansaran a l’última jornada i 
ja no tenen opcions d’atrapar les 
lassal·lianes, que d’aquesta ma-

nera només s’enfrontaran amb 
un altre primer classifi cat a la se-
gona fase. El proper objectiu del 
conjunt d’Óscar Ramírez és fi na-
litzar entre els dos primers per 
entrar al Top-4 i lluitar per assolir 
una de les dues places d’ascens a 
Lliga Catalana. D’altra banda, el 
sènior A és onzè amb 12 punts al 
grup D de 1a Estatal després de 
perdre a la pista del líder, H. Sant 
Quirze (38-25) | RJ  
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Va guanyar la classifi cació per equips amb 11 medalles
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Campionat de Catalunya

Amb un total d’onze medalles, el 
Lee Young va guanyar la classi-
fi cació per equips del Campionat 
de Catalunya de Poomsae que 
es va disputar el 21 de gener a 
Barcelona. La màster 1 Soomi 
Jo Lee i el cadet-infantil Ian Pa-
tón es van proclamar campions 
de Catalunya, títol que també 
va assolir el trio 2 format per 
Joel Lee, Sergi de Castro i José 

Luis Estudillo. La sènior 1 Alba 
Rodríguez i els sèniors 2 Eveli-
na Podjapolskaja i Joel Lee van 
aconseguir la medalla de plata. 
L’infantil Jan Nadal, el sènior 1 
Raúl David i els sèniors 2 Javier 
Caparrós i Sergi de Castro van 
guanyar la de bronze, metall que 
també va aconseguir la parella 1 
formada per Miriam Caravaca i 
Raúl David García | RJ
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PETANCA
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i el CP Can Sant Joan 

La petanca montcadenca va pro-
tagonitzar el 28 de gener un gran 
fi nal de Lliga Catalana amb la 
proclamació de tres equips, dos 
del CP Montcada i un del CP 
Can Sant Joan, com a campions 
del seus respectius grups, asso-
lint els consegüents ascensos. El 
primer equip femení i el segon 
equip masculí del CP Montcada 
han guanyat la lliga al grup 2n 
de Segona i al 3r de Cinquena 

Divisió respectivament i jugaran 
la propera temporada a Primera 
i Quarta. El club ha aconseguit 
el seu tercer ascens en dos anys 
i disposa d’altres dos equips, un 
femení i un altre masculí, que 
juguen a Tercera Divisió. D’altra 
banda, el primer equip del Club 
Petanca Can Sant Joan s’ha pro-
clamat campió de lliga del grup 
16è de Cinquena Divisió i ha pu-
jat a Quarta | RJ
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El segon equip masculí del CP Montcada ha guanyat el seu grup i puja a Quarta Divisió

El primer equip femení del CP Montcada jugarà la propera temporada a Primera Divisió
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.....Minut i resultat....................................
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inscripcions per 
a la VI Montescatano 
que se celebrarà el 22 
d’abril, a la Serralada 
de Marina
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ATLETISME La Joventut Atlètica Montcada va obrir l’1 de febrer el termini 
d’inscripcions per a la 6a edició de la Montescatano, la cursa de mun-
tanya que es disputarà el 22 d’abril a la Serralada de Marina. Per primera 
vegada, aquesta prova formarà part del calendari del 16è Circuit Català 
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FECC) i enguany 
constarà de tres curses: la curta, de 10,7 quilòmetres i 393 metres de 
desnivell; la clàssica, de 16,7 km +750 m. i la llarga, de 21,7 km +1.215 
m. Les inscripcions s’han de fer a la pàgina web www.montescatano.

cat i només podran participar un màxim de 500 atletes. L’any passat, la 
Montescatano va acollir la celebració del Campionat Europeu de Curses 
de Muntanya per a Veterans –a la foto | RJ

ESCACS
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Catalana de l’UE Montcada
El primer equip encara no coneix 
la victòria després de la disputa 
de dues jornades al grup 2n de 
Primera Divisió. Els montcadencs 
són últims després d’haver per-
dut  contra l’Andorra (3,5-6,5) –a 
la foto– i el Valls (6,5 -3,5). D’altra 
banda, el segon equip, que juga al 
grup 6è de Segona Provincial, va 
començar la competició amb bon 
peu, aconseguint la victòria a casa 
del Peón Doblado D (1-5). Una se-
tmana més tard, els montcadencs, 
que són setens amb 1 punt, no van 
tenir tant sort i van perdre contra el 
Peón Negro (1,5-3,5) | RJ
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El sènior A del CFS Montcada –a 
la foto– ha encadenat una ratxa
de tres victòries seguides, sent el 
conjunt més golejador del grup 1r 
de 3a Nacional amb un mitjana de 
5,6 gols per partit. Entre el fi nal de 
la primera volta i l’inici de la sego-
na, l’equip d’Àlex Fernández va 
guanyar dos partits a fora de casa 
contra el CUFS Lloret (5-6) i el CF 
Premià de Mar (2-10). Amb aquest 
balanç, el Broncesval és quart amb 
32 punts. 
D’altra banda, el FB Montcada ha 
baixat fi ns a la penúltima posició 
del grup 2n de Segona catalana 
després d’haver perdut els seus 
dos últims partits de la primera volta 
contra el CEFS Prosperitat B (4-2) i 

l’FS Castellar B (1-5). Al grup 4t de 
Tercera, l’AE Can Cuiàs es manté 
quarta mentre que el Maderas San 
Andrés FS Montcada B és setè | RJ
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i derrotes del sots-25

L’equip que entrena Álvaro Gimbert 
ha fi nalitzat la primera volta al grup 
3r del campionat de la seva cate-
goria al vuitè lloc amb 18 punts i 
un balanç de sis victòries i sis de-
rrotes. Abans de l’aturada de la 
competició entre la primera i la se-
gona volta, el sots-25 va perdre els 
seus dos últims partits contra l’AEE 
Col·legi Cultural Badalona (70-62) i 
l’AE Minguella (60-66) | RJ
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El club verd organitzarà elecci-
ons per renovar la seva junta di-
rectiva, que fi nalitza el mandat al 
mes d’abril. El seu president, Mo-
desto ‘Tato’ Sanchís, evoluciona
favorablement després de patir 
una angina de petit el 28 de ge-
ner. A nivell esportiu,  l’equip és 
onzè al grup 2n de 2a Catalana i 
s’ha reforçat amb el porter Jaime 
González –a la foto | RJ   
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El femení del FB Montcada no pot pujar posicions
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Després d’haver en-
cadenat tres victòri-
es, l’equip de Robert 
Villa ha encaixat tres 
derrotes contra Cal-
des de Montbui (3-
0), La Torrera (3-2) 
i l’UD Lourdes (1-3) 
–a la foto. Els de Ter-
ra Nostra són setens 
amb 31 punts | RJ
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va encaixar el 28 de 
gener la seva tercera 
derrota al camp del 
segon, el CF Verdú-
Vall del Corb (5-2). Les 
‘reds’ tenen 29 punts i 
són terceres al grup 2n 
de Primera | RJ
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TENNIS DE TAULA
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El jugador del CTT La Unió es va proclamar 
campió de la segona fase de l’Open ZonaTT 
de Barcelona de Preferent/Primera que es 
va disputar el 20 de gener al complex Rei-
na Elisenda. Martín va derrotar a la fi nal al 
seu company José Hurtado –ambdós a la 
foto. Els altres representants locals van ser 
Carlos Fernández, Néstor Troncoso, David 
Sanmartín i Sergi Ureña | RJ 
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Ball –a la foto– es va proclamar subcampio-
na de Catalunya, a la categoria de majors de 
60 anys, en combinat de vals, tango i pasdo-
ble a la competició que es va celebrar el 20 
de gener a Terrassa. Ferrer i Luna, que van 
guanyar en bachata, disputaran la fase prè-
via per entrar a la fi nal del Campionat d’Es-
panya  que se celebrarà entre el 27 de febrer 
i el 4 de març a Fuengirola (Màlaga) | RJ 

BALL RETRO
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natació que organitza el Consell 
Esportiu del Vallès Occidental 
Sud va començar el 20 de gener 
amb la disputa de la primera 
jornada que es va fer a la pisci-
na de Montcada Aqua amb la 
col·laboració de l’IME. L’EN 
Montcada va competir amb una 
trentena de nedadors, destacant 
les victòries de l’alevina Gemma 
Gómez, als 50 metres lliures, així 
com la del juvenil Martín Casa-
do i de la infantil Aina Artés 
als 100 m. papallona. Gómez 
i Artés van ser segones als 50 
m. papallona i als 100 m. lliures 
respectivament, posició que tam-
bé van assolir la cadet Nadia Mi-
sas, als 100 m. lliures, i la juvenil 
Sonia Teruel, en dues ocasions, als 
100 m. papallona i lliures. Misas
va ser tercera als 100 m. papal-
lona, lloc que també va obtenir  

Laia Pradas a la mateixa cursa de 
la categoria infantil. A les proves 
de relleus mixtes lliures, l’EN 
Montcada va guanyar els 4x25 
m. en aleví, així com els 4x50 m. 
en infantil i juvenil. 

Altres nedadors. També van 
representar l’EN Montcada els 
benjamins Leire Godoy, Sofi a 
Soria, Laia Año, Sergi Teruel, Pol 

Sentís, Leo López i Arnau Baños; 
els alevins Carla Misas, Laia 
López, Claudia Bertran, Guil-
lem Artés, Eric Díaz, Joan Sentís 
i Stefano Zannella; els infantils 
Anna Gutiérrez, Carolina Casa-
do, Naiara Godoy, Guillem Mar-
qués, Arnau Bofi ll, Laia Pradas i 
Joan del Álamo; i els cadets Pab-
lo Bertran, Bernardo da Costa, 
Gisela Granero i Joana Martín. 

NATACIÓ
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sensacions el campionat comarcal 
La primera jornada es va disputar el 20 de gener a la piscina de Montcada Aqua

Rafa Jiménez |  LC�BBS�

Integrants de l’EN Montcada que van participar el 20 de gener a la primera jornada del comarcal
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la segona posició a la classifi cació per equips del Campionat d’Espanya 
Axa de natació per a joves discapacitats que es va disputar el 20 i 21 de 
gener a València. A nivell individual, Sala –a la foto, a l’esquerra, amb un 
company d’equip– va acabar a la vuitena posició de la categoria júnior 
amb 2.158,3 punts, tenint en compte els resultats obtinguts a les quatre 
proves que va disputar. El montcadenc, que neda des de que tenia set 
anys quan li van amputar la cama esquerra per una malaltia, va ser segon 
als 50 metres esquena (35.93); quart als 50 m. papallona (34.36); vuitè 
als 100 m. lliures (01:08.81) i setè als 50 m. lliures (30.41) | RJ

Bon paper de Marc Sala al Campionat d’Espanya 
per a joves discapacitats disputat a València
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da camina amb pas ferm cap 
a l’ascens a Primera Divisió i 
està invicte després d’haver ju-
gat 13 jornades al grup 31è de 
Segona. A manca de dos par-
tits per al fi nal de la primera 
volta, els vermells són líders 
amb 39 punts després d’haver 
guanyat els 13 partits que han 
disputat, demostrant tenir la 
millor defensa (només han en-
caixat 10 gols en contra) i el se-
gon millor atac (68 gols a favor 
i una mitjana de 5,2 per partit).

Infantil B. També es manté in-
victe després de disputar 13 
jornades al grup 45è de Se-
gona. Quan falten dos partits 
per acabar la primera volta, 
els vermells són líders amb 
37 punts amb una ratxa de 12 
victòries seguides. L’infantil B 
només ha cedit un empat, que 
es va produir a la 1a jornada 
de lliga al camp del FC Cer-
danyola del Vallès E (1-1), i és 
l’equip més golejador amb 68 
gols a favor i el menys golejat, 
amb només sis en contra | RJ
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El juvenil A i l’infantil B no han perdut 
cap partit i aspiren a pujar a Primera 
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Després d’haver sumat 
només un punt en sis jor-
nades, l’infantil A del CFS 
Montcada es va retrobar 
amb la victòria en l’últim 
partit de la primera volta 
contra l’EFS Palafolls (5-
2). El Maderas San An-
drés ha acabat la primera 
part de la competició a la 
setena posició del grup 1r de Primera Divisió amb 17 punts i un ba-
lanç de 5 victòries, 2 empats i 6 derrotes | RJ 
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L’equip de l’escola del 
club blau està entrant 
al món de la compe-
tició amb la seva par-
ticipació al grup 1r de 
l’Escobol de la zona 
BCN Oest. El més pe-
tits van debutar el 24 
de novembre a la pista 
de l’EB Rosella Vermell 

i han jugat dos partits més contra el Bàsquet Pia Sabadell –a la foto– i el CB 
Sant Pere. El seus tècnics, Dani Santamaría i Jessica Román, es mostren 
satisfets amb l’evolució d’un equip que “està donant petits passos cap 

endavant tant individualment com en grup” | RJ 

HANDBOL. CH LA SALLE
Ç�� U���� ¹������ Á�� �� ��¹�� Ý�ë��É � ����� ¿�������
El cadet femení del CH La Salle 
ha acabat la primera fase de Lliga 
Catalana al primer lloc del grup A 
amb 22 punts i una única derrota 
en 12 jornades. L’equip començarà 
la segona fase l’11 de febrer contra 
l’H. Gavà i el seu objectiu és acabar 
entre els quatre primers per dispu-
tar els sectors estatals | RJ 
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Només hi haurà una zona acotada a la piscina d’estiu

IME
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instal·lacions esportives

L’Ajuntament ha decidit prohibir 
el consum de tabac a la totalitat 
dels equipaments esportius mu-
nicipals. Així doncs, i des de l’1 
de febrer, ja no es pot fumar a 
les terrasses de bar de les instal-
lacions, encara que estiguin 
situades a l’aire lliure. Només 
s’habilitarà una zona específi -
ca, senyalitzada i acotada, a la 

piscina municipal d’estiu, donat 
les seves característiques d’ús i 
ubicació.

Crítiques. Cs va emetre un comu-
nicat criticant el govern per haver 
pres aquesta mesura, sense arri-
bar a un consens amb les entitats i 
l’oposició i sense que fos tractada 
al Consell de l’IME | RJ 
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El club de Mas Rampinyo ha anunciat la 
cessió de la seva jugadora, de 10 anys, al 
TT Olesa. En un comunicat, l’entitat lamen-
ta que “la manca de mitjans” hagi provocat 
la marxa d’Aguado, que a partir d’ara podrà 
participar en competicions per equips amb 
altres jugadores de la seva edat. Irene, que 
farà un altra concentració al CAR de Sant 
Cugat el 10 de febrer, seguirà entrenant a 
La Unió i ja disputarà amb el TT Olesa el 
torneig estatal benjamí que se celebrarà 
entre el 16 i 18 de febrer a Valladolid | RJ 
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