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FUTBOL
Nou canvi d’entrenador al CD Montcada
que lluita per evitar el descens
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Aguado puja
cinc vegades
al podi en tres
competicions

TENNIS DE TAULA

ca el seu tercer
ascens consecutiu i jugarà a Preferent
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I

El primer equip del club vinculat a La Unió ha pujat cinc vegades des de la seva fundació fa sis anys
Rafa Jiménez | ,-. /-0134yo

Més competicions. Una setmana

RAFA JIMÉNEZ

Cinc ascensos en sis anys. Aquesta
és l’espectacular fita que ha aconseguit el primer equip del CTT La
Unió que entrena Francisco Javier
Aguado i que aquesta temporada
ha estat format per Néstor Troncoso, José Hurtado, Carlos Fernández i José Martín. Amb la victòria
aconseguida el 22 de març contra
el TT Parets (4-2), i quan mancaven dues jornades per acabar la
competició, el sènior A del TT La
Unió es va proclamar campió de
lliga del grup 1r de Primera Provincial, assolint el seu tercer ascens
consecutiu que li permetrà jugar
a Preferent, la màxima categoria
provincial.
“Mai ens havíem imaginat aconseguir tres ascensos consecutius.
La clau de l’èxit d’aquest equip és
que lluita fins al final. Són bons
jugadors i es donen suport mútuament”, ha dit Aguado, qui es
mostra confiat amb el futur després
de veure el nivell que estan mostrant els seus jugadors. El sènior
A, que a manca d’una jornada per
acabar la lliga és líder al grup 1r
amb 38 punts i un balanç de 19
victòries i 2 derrotes, afronta com
a proper repte fer un bon paper
al play-off que disputaran els dos
primers classificats dels dos grups
de Primera Provincial per decidir
el campió de la categoria.
Després d’haver aconseguit el subcampionat a les últimes temporades, Aguado creu que ha arribat el
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denca del TT Olesa, es va proclamar el 24 i 25 de març a Valls
doble campiona de Catalunya
per equips i en dobles a la categoria benjamina femenina amb
la seva companya de club Camila Moscoso. A nivell individual,
Aguado, que continua entrenar-se amb el CTT La Unió, va
aconseguir la medalla de bronze
després perdre la semifinal contra Moscoso.

D’esquerra a dreta, Francisco Javier Aguado –entrenador–, José Hurtado, Néstor Troncoso i Carlos Fernández –jugadors– celebrant el nou ascens

moment de celebrar el primer títol
del club: “Ja ens toca guanyar
una copa, tot i que no serà fàcil
perquè els dos primers classificats de l’altre grup, el TT L’Hospitalet i l’UE Sant Cugat, tenen
un gran nivell i es reforcen amb
jugadors de categoria nacional”.
Altres equips. El sènior B té opcions

de disputar el play-off d’ascens a
Segona A. A manca d’una jornada
per acabar la lliga, és quart al grup
1r de Segona B amb 26 punts.
D’altra banda, el C ha finalitzat
la seva participació al grup 1r de
Tercera a l’últim lloc, amb 6 punts.

José Martín guanya el Campionat de Catalunya B
ST jugador del CTT La Unió es
va proclamar campió de la categoria sènior al 5è Campionat
de Catalunya Absolut B que es
va disputar a Bàscara (Girona)
entre el 31 de març i l’1 d’abril.
Martín va guanyar la final contra
Sergi Aso (TT L’Hospitalet) per 3
a 1. El club local també va estar
representat per Néstor Troncoso, Carlos Fernández i David
Sanmartín, que van competir a
nivell individual, en dobles i per
equips. Troncoso va quedar se-

després, i també a Valls, la montcadenca va aconseguir la medalla
de bronze a la categoria benjamina
representant la selecció catalana al
XIè Torneig Internacional de Catalunya. Aguado va obtenir dues
victòries en els sis partits que va
disputar a la seva categoria i va acabar a la quarta posició, que donava
dret a aconseguir una medalla. La
montcadenca també va ser tercera
a la categoria benjamina-alevina al
Campionat de Barcelona que es va
celebrar el 7 d’abril. Amb aquest
balanç de resultats, Aguado ha
pujat fins a la tercera posició del
rànquing català de la seva edat | RJ
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gon del seu grup a la primera
fase, tot i que no va poder superar la prèvia per disputar els
setzens de final | RJ
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FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Adrià Mas dirigirà el CD Montcada
en el tram final de la temporada
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a cinc punts del tercer

no baixar
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RAFA JIMÉNEZ

Rafa Jiménez | ,K4NR-J-

s’ha situat a cinc de la tercera posició que ocupa el CF Montañesa, que serà el proper rival dels
montcadencs en un partit, que
de forma excepcional, es jugarà
a l’estadi de la Ferreria el dia 15,
a les 16h, per poder acollir les aficions d’ambdós equips.
Baixa i fitxatge. Albert Jiménez
no podrà tornar a jugar aquesta
temporada per culpa d’una lesió.
L’equip s’ha reforçat amb el mitjapunta Juanma Baeza | RJ

Adrià Mas no va poder estar a la banqueta en el seu debut i va dirigir l’equip des de la graderia

Nou entrenador. L’escollit per

substituir ‘Pinti’, a qui la junta
directiva ha agraït la feina realitzada, és Adrià Mas. Es tracta
d’un jove tècnic, de 25 anys, que
havia treballat al futbol formatiu
de la Damm i del Sant Cugat i
que assumeix el repte de dirigir
el seu primer equip amateur. El
nou entrenador va debutar el 8
d’abril amb una derrota a casa
contra el CF Argentona (1-4).
Mas, que entre lesions i la marxa
d’alguns efectius només disposa
de 12 jugadors, haurà de recór-

rer al juvenil i es mostra optimista amb la possibilitat d’evitar
la 14a posició, que ara ocupa
l’Agrupació Sant Andreu de la
Barca amb un punt menys i que
podria acabar baixant a causa
dels descensos compensats d’altres categories. “Treballarem
per donar-li la volta a aquesta situació. Els nois que s’han
quedat accepten les circumstàncies que tenim i estan compromesos amb l’objectiu de
deixar el club a segona Catalana”, ha afirmat el nou tècnic.
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Dol al club per la mort d’Eusebi de Miguel

Modesto Sanchís deixarà la presidència del club

ARXIU/PILAR ABIÁN

«¬ motius personals i de salut, el president del CD Montcada, Modesto
‘Tato’ Sanchís, ha anunciat que no optarà a la reelecció del càrrec, que
ocupa des de fa 9 anys, a la finalització de l’actual mandat. La junta directiva ha convocat una assemblea de socis per al proper 22 d’abril –en
primer convocatòria a les 10h– abans del partit que l’equip verd jugarà
a l’estadi de la Ferreria contra l’At. Piferrer amb l’objectiu de convocar
eleccions a la presidència. Si només es presenta una candidatura, el
nou president podria ser escollit a mitjans del mes de maig | RJ
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Miguel, persona molt reconeguda al món del futbol que exercia tasques
administratives a l’UE Sant Joan-Atlètic i que també havia estat vinculat a
l’EF Montcada. De Miguel va morir el 16 de març, als 55 anys, a causa
d’un infart. Els clubs locals van expressar el seu condol a les xarxes socials i l’homenatge més emotiu es va viure el dia 18 a l’estadi de Can Sant
Joan a la prèvia del partit de la Unió contra el CE Júpiter. Abans d’aquest
enfrontament, el president del club, José González –a la foto–, va dir unes
paraules per lloar la figura del directiu i es va fer un minut de silenci | RJ

FUTBOL FEMENÍ

FUTBOL SALA

El CFS Montcada inicia una campanya
per crear diversos equips femenins
®p [ni Zh¯njafi \[ mZkn` jZc°njjfZc_` jZc¯ica[ kn[ kn p_ j_an±Z`f_ _pn²fc_ ³c[ _ p_ [´cfZ`

entre 2004 i 2000, i a la sènior, a
partir de 1999. Les interessades
es poden informar a les oficines
del club, al carrer Tarragona, 3,
el dilluns, dimarts i dimecres,
de 17.30 a 20h; al telèfon 693
48 38 92 o al correu electrònic
clubfutbolsalamontcada@gmail.com.
La junta directiva ja ha contactat
amb entrenadors amb experiència al futbol sala femení perquè
liderin aquest projecte i ha anunciat que les jugadores podran
pagar una quota més econòmica del que és habitual gràcies a
l’aportació d’un patrocinador | RJ
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L’equip d’Antonio Moya només ha sumat dos punts a
les últimes quatre jornades
i no està tenint sort als minuts finals. Després d’empatar a l’estadi de Can Sant
Joan contra el CF MirasolBaco Unió (2-2) amb un
gol en contra al 81’, les
montcadenques van perdre
al camp del Femení Manu
Lanzarote B (4-3) per culpa
d’un gol al 89’ i després d’haver aixecat un 3-0 en contra. Les ‘reds’
són quartes al grup 2n de Primera Catalana amb 35 punts i estan
empatades amb el cinquè, l’AEM C | RJ

FUTBOL
Ë¤£¨ ¢§Ì¦§£¨ ¨£Í¤§¡£¨ ¥£¦
ARXIU/PILAR ABIÁN

El CFS Montcada està disposat
a crear una secció femenina per
a la propera temporada i ha fet
una crida per captar jugadores
que vulguin formar part del seu
projecte. L’objectiu del club, que
actualment només compta amb
dues noies que juguen a la categoria prebenjamina, és ambiciós
i treballarà per poder confeccionar el major nombre d’equips
possibles. Així ha llençat una
campanya per buscar jugadores per a la categoria alevinainfantil, nascudes entre els anys
2005 i 2008; a la cadet-juvenil,

A manca de set jornades per
acabar la lliga, la Unió Esportiva Sant Joan-Atlètic ha deixat de
mirar la part baixa de la classificació –amb 21 punts en joc, té
un avantatge de 12 amb el descens directe– i s’apropa amb illusió a les posicions capdavanteres. Després d’encadenar quatre
jornades sense perdre amb un
empat i tres victòries –l’última
contra l’UE Mollet (1-0)–, l’equip
de Paco Hidalgo ha pujat fins a
la setena posició amb 41 punts i

SÍLVIA ALQUÉZAR

Nou canvi a la banqueta del CD
Montcada en el seu camí per evitar el descens a Tercera Catalana.
Després de l’aturada de Setmana
Santa, José Manuel Martín ‘Pinti’,
qui es va incorporar al club a mitjans de novembre per substituir
José Antonio Montes, va arribar
a un acord amb l’entitat verda
per marxar després d’haver estat al càrrec durant 15 jornades
amb un balanç de 5 victòries, 3
empats i 7 derrotes. ‘Pinti’ ha explicat que no continua al club per
motius econòmics i per la mala
relació amb part de l’equip: “La
plantilla està dividida i hi ha
una sèrie de jugadors que no
estaven d’acord amb la meva
manera de treballar. Quan
veus que no pots estar al 100%
amb el teu equip i el club no
pot fer front als problemes, el
millor és marxar”.
L’adéu del tècnic no ha estat
l’únic ja que els jugadors Dani
Cabrera, José Luis Casillas
–ambdós capitans– Kevin Corral
i el porter Gerard Daza van
anunciar també la seva marxa
per diferents motius.
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L’equip de Manuel Colete ha pujat fins a la 12a posició del grup
8è de 4a Catalana després d’haver encadenat, per primera vegada
aquesta temporada, dues victòries seguides contra el CE San Jorge
23 d’abril (9-0) i el CF Vallvidrera Senglars B (1-2). A 3a Catalana,
el primer equip ha baixat fins al setè lloc amb 44 punts després de
perdre el partit ajornat al camp de l’UE Canovelles (2-0) | RJ
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.....També és notícia..................................
Al tancament d’aquesta edició, un total de 432 atletes s’havien
apuntat per participar a la 6a edició de la Montescatano, la cursa de
muntanya que la Joventut Atlètica Montcada (JAM) organitzarà el 22
d’abril, amb la col·laboració de l’Ajuntament, a la Serralada de Marina.
La prova, que aquest any s’incorpora al calendari del circuit català de
la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, constarà de tres
curses: la llarga, de 21,3 km +1.200 m, i la clàssica, de 14,7 km +750
m, que sortiran, a les 9h, des de la plaça de l’Església; i la curta, de
10,6 km + 400 metres, que començarà a les 9.30h. L’organització
tancarà les inscripcions, que s’han de fer a la seva pàgina web (www.
montescatano.cat) el 15 d’abril o quan s’arribin als 500 corredors.
Una quarantena de persones va participar el 7 d’abril en el primer
dels dos entrenaments preparatius organitzats per la JAM –a la foto.
×6 Per al segon, previst per al dia 14, ja no queden places disponibles | RJ
<
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atletes ja s’han
inscrit a la 6a
edició de la
Montescatano que
organitza la JAM
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La Federació Espanyola
premia el rendiment de
Soomi Jo Lee

perd tres partits seguits

El femení de l’UB MiR ha guanyat sis partits

BALL ESPORTIU

Nous èxits d’Eva Nieto i
Carles Cirera a Sardenya i
Cambrils
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Eva Nieto i Carles Cirera, competint

La parella del club Endansa va
aconseguir la victòria a la categoria sènior 1 a l’Open Internacional
de Sardenya (Itàlia) que es va celebrar el 7 d’abril. El 31 de març,
a l’Open Internacional de Cambrils, els montcadencs van acabar a la segona posició | RJ
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Un total de 30 persones va participar l’1 d’abril a l’excursió de 16 km
amb destinació a la serra de Collserola que van organitzar El Cim, el
CEAV, el CECC i l’IME dins el cicle Montcada Camina 2018. La quarta
proposta d’aquest any es farà el 6 de maig i anirà fins al Castell de Torre del Baró. Les inscripcions s’han de fer a la seu de l’IME (Tarragona,
32), per telèfon (935 650 999) o al correu ime@montcada.org. També
es podran fer mitja hora abans de l’inici de l’excursió al mateix punt de
sortida, davant del pavelló Miquel Poblet, a les 8.30h | RJ

La taekwondista del Lee Young
Montcada va rebre el guardó a la
56 millor esportista de poomsae de
âá
?à 2017 durant la gala dels Premis
V6
6ß9 Nacionals que la Federació Espa:ÞV nyola de Taekwondo va organitzar
el 23 de març a Alacant. Samuel
Meilán, de Galícia, va rebre el premi a la categoria masculina. Un
dia després, i també a Alacant, Jo
Lee va obtenir, en representació
de la selecció catalana, la victòria
a la categoria màster 1 al XVI Open
Internacional d’Espanya. El júnior
Christian Villar i l’equip format per
Sergi de Castro, José Luis Estudillo
i Joel Lee també van aconseguir la
primera posició en aquesta competició que era puntuable per al
Mundial. A nivell individual, Joel
Lee es va penjar la medalla de
bronze a la categoria sènior 2 després d’empatar amb el segon | RJ

LLORENÇ MARTÍ
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ha perdut els tres últims partits que
ha disputat contra CB Esquirol (4151), CB La Garriga (41-54) i CB
Santa Perpètua (45-70). L’equip
suma 25 punts en 19 jornades i és
penúltim del grup 3r al Campionat
Comarcal de Tercera Categoria | RJ

EXCURSIONISME
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La 33a edició d’aquesta prova popular se celebrará entre el 12 i el 13
de maig i es limitarà als 250 participants. Les inscripcions es podran
fer a partir del 16 d’abril a la pàgina web elcim.cat fins arribar a les
150. A partir del dia 30, i fins al 10 de maig, també es podran fer de
forma presencial, entregant la butlleta d’inscripció a la seu social de
l’entitat, a l’Abi, de dilluns a dijous, de 18.30 a 20.30h. El 8 d’abril, i
amb un sortida de 17 km al castell de Barberà, es va fer la primera de
les quatre excursions preparatòries. La properes es faran els dies 15
i 22 d’abril amb destinació a les serralades de Marina i Collserola | RJ
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Montcada, punt de pas de la Volta a Catalunya
La 98a edició de la Volta va passar el 20 de març pel municipi com a
part del recorregut de la segona etapa, de 175 quilòmetres, entre Mataró i Valls. Els ciclistes van entrar pel pont de la Roca, amb un grup
de tres escapats. Després de passar per les avingudes de la Ribera,
Mossèn Castellví, Riera de Sant Cugat i Terra Nostra, tot el pilot es va
incorporar posteriorment a l’N-150 en direcció a Cerdanyola | RJ
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Mari Carmen Gómez, ‘Bitxo’, del Roller Can Cuiàs, va aconseguir la
victòria a la cursa de 21 quilòmetres de la categoria màster 40 a la
primera jornada de la Copa d’Espanya de marató que es va disputar el
8 d’abril a Talavera de la Reina (Toledo). Amb aquest resultat, Gómez
va assolir la tercera posició a la classificació general femenina | RJ
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Claudia Pina,
subcampiona
d’Espanya
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  89  :  subcampió a Calella

L’equip A, reforçat amb jugadors del B, es va proclamar subcampió del
Torneig Internacional Ciutat de Calella que es va disputar entre el 31 de
març i el 2 d’abril. El conjunt lasassal·lià, que és sisè a la sèrie A-2 de Lliga
Catalana, va guanyar tots els partits que va disputar i només va perdre
la final contra el Colmar francès, format amb alguns jugadors juvenils de
primer any. D’altra banda, el cadet A femení, que també juga a Lliga, s’ha
classificat per disputar el Top-4 i els sectors estatals | RJ
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Barcelona es va proclamar subcampiona d’Espanya amb la
selecció catalana sots-18 durant
la fase final que es va disputar a
Palma de Mallorca entre el 6 i el
8 d’abril. Catalunya, que va derrotar Madrid, el vigent campió,
a la semifinal (1-0), va perdre la
final contra València (1-0) | RJ

PREMSA AJUNTAMENT

orre, quart al Campionat d’Espanya

GIMNÀSTICA
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Paula Orenes
estudiarà i
jugarà a Miami
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ïdes pel desgast de l’anterior
instal·lació, que provocava goteres. L’11 d’abril, el regidor
d’Esports, Salvador Serratosa,
i el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez, ambdós
d’ERC, van visitar les obres | RJ
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L’IME i el CDEM van organitzar el 7 d’abril la segona edició de la Trobada d’Esports, que, tot i la pluja que va caure en alguns moments, es va
poder desenvolupar entre la pista coberta de la Zona Esportiva Centre i les
pistes de l’escola Reixac. Hi van participar alumnes de les escoles Reixac,
Elvira Cuyàs, El Turó i Fedac Montcada que van mostrar el ventall de les
activitats extraescolares que realitzen durant el curs als seus respectius
centres educatius. Es van veure exhibicions d’esports individuals com el
karate i el patinatge i altres activitats esportives col·lectives com korfbal,
futbol, handbol i balls moderns | RJ

 ¡£ 

Els regidors, durant la visita d’obres

L’atleta de la JAM va aconseguir la quarta posició a la cursa dels
3.000 metres del Campionat d’Espanya sots-16 en pista coberta
que es va disputar el 18 de març a Sabadell. L’atleta cerdanyolenc,
de 15 anys, va obtenir la seva classificació per al Campionat d’Espanya a l’aire lliure que se celebrarà al juliol a Castelló | RJ
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La primera fase es va disputar el 17 de març al pavelló Miquel Poblet
sota l’organització del Consell Comarcal del Vallès Sud. A nivell individual, Sheila Rogel i Olalla Gómez van ser primeres a les categories
Open benjamí i infantil B, respectivament. L’alevina A Sandra Luque,
la juvenil A Tània Palomino i la cadet A Marta Vázquez van finalitzar al
segon lloc. Els conjunts infantil A, aleví B i benjamí d’iniciació també
van aconseguir la segona posició. La segona fase es disputarà el 28
d’abril a Cerdanyola | RJ

La montcadenca, que actualment juga als Thunderbirds, ha
fitxat per l’equip de la Universitat Internacional de Florida
(FIU), a Miami, per disputar
la Primera Divisió Universitària, una categoria per sota de
la WNBA. Orenes ha signat
per dues temporades, fet que li
permetrà acabar la seva beca
d’estudis i el màster de la carrera
d’Enginyeria Química | RJ

KORFBAL
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Amb la presència d’Aitana Segura, Albert Góngora i Pau Segura,
jugadors del CK Montcada, la selecció catalana sots-19 va finalitzar a la sisena posició del Mundial que es va disputar a Holanda
entre el 30 de març i l’1 d’abril amb un balanç de dues victòries i
quatre derrotes | RJ
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Les obres per substituir la coberta del gimnàs municipal de
la Zona Esportiva Centre són a
punt d’acabar i, en breu, l’equipament tornarà a acollir els
cursos que organitza l’IME i els
entrenaments i partits de la UB
MiR. L’actuació ha consistit a
canviar l’antic sostre per una
coberta aïllant, a nivell tèrmic
i acústic, i s’ha tret el sobresostre. Els treballs han tingut certa
complexitat, donat que l’anterior coberta era de fibrociment,
la retirada del qual es va executar amb un protocol específic.
A l’estiu, un cop acabi l’activitat
regular del gimnàs, està previst
pintar la coberta. Els treballs,
amb un pressupost de 50.000
euros, han estat necessaris per
pal·liar les deficiències produ-
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S’ha canviat l’antic sostre per evitar que hi hagi goteres

Amb un ple de 8 victòries, va certificar el títol a manca de dues jornades per al final
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del gimnàs municipal

El prebenjamí de l’AE Can Cuiàs
es proclama campió de lliga
El prebenjamí de l’AE Can
Cuiàs s’ha proclamat campió
de lliga al grup 9è de la seva
categoria després de golejar
l’11 d’abril a la seva pista el FS
Palau Solità i Plegamans per 9
a 0. A manca de dues jornades
per acabar el campionat, els
montcadencs són líders, amb
24 punts, i un ple de victòries
en els 8 partits que han disputat. A la primera lliga de la
temporada, que es va celebrar
entre els mesos d’octubre i desembre, l’AE Can Cuiàs va finalitzar quarta al grup 9è | RJ
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El patinador del Roller Can Cuiàs es va proclamar subcampió de Catalunya a la categoria benjamina després de ser segon a les proves de
300 i 500 metres esprint que es van disputar al Campionat de Catalunya en pista que es va celebrar el 18 de març, a Lliçà d’Amunt | RJ

